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ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 

Τηλ-Φαξ: 2310 410121 

E-mail: info@gnossi-ngo.org 

 

 

Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 

 

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου 
 

Η Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής  της δράσης 7: 

«Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών 

αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές 

Απασχόλησης»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της 

Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013». 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. την υπ.αριθ. 27/23-03-2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας 

Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για συμμετοχή της στην 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

«ΠΡΩΤ.Α.» για την υλοποίηση του σχεδίου Δράσης “Σύμφωνο Απασχόλησης 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης», 

6. την υπ.αριθ. 27/23-03-2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας 

Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για αποδοχή όρων της αριθ. 

πρωτ. 1781/08.03.2012 Πρόσκλησης (κωδικός Πρόσκλησης 064) για υποβολή 

προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
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7. την υπ’ αριθμ. 7962/09-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σύμφωνο 

Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013  

8. Την υπ’ αριθμ. 2/15.1.2013 Απόφαση Αυτεπιστασίας υλοποίησης της Πράξης 

«Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 από την Α.Σ.  «Πρωτοβουλία 

Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΠΡΩΤ.Α.» 

9. την υπ’αριθμ. Α03/03/14/20-03-2014 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την πρόθεση 

σύναψης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης 28 

«Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων» και για την έγκριση των όρων της παρούσας 

ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου µε ένα (1) άτομο, για την 

κάλυψη αναγκών της εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που 

εδρεύει στην Καλαμαριά, οδός Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131, µε αντικείμενο την 

υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Δράση 7 «Τοπικά 

Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας».  

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«ΠΡΩΤ.Α.» με Συντονιστή Εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο 

Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»,  Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας 

παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013. 

 

Σκοπός του Έργου είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των τοπικών φορέων της περιοχής 

παρέμβασης του Σχεδίου και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ανέργων, μέσω της 

εξειδικευμένης διάγνωσης των τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των ιδιαιτέρων τοπικών 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων της  Ανατολικής Θεσσαλονίκης.  
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Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. 

 

Η Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ως εταίρος της Α.Σ. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» επιθυμεί να προβεί στη 

σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο, για την υλοποίηση της 

Δράσης 28 «Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων» της Πράξης «Σύμφωνο Απασχόλησης 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης»: 

 

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα αναλάβει ο νέος συνεργάτης της εταιρείας 

περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσας. 

 

Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2014 σύμφωνα με την Απόφαση 

Αυτεπιστασίας υλοποίησης της Πράξης, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση και παράταση 

αυτής. 

 

Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι: 

 Να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ. 

 Να έχουν προηγούμενη εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. 
 

Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των παραπάνω καθηκόντων ανέρχεται σε Δεκαοχτώ 

Χιλιάδες Οχτακόσια Πενήντα Ευρώ (18.850,00€) πλέον ΦΠΑ.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα 

γραφεία της εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στην 

ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, 

απευθύνοντάς την υπόψη του κ. Αβραάμ Πηλείδη (τηλ. επικοινωνίας: 2310 410121). Τα 

Βιογραφικά Σημειώματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 

του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι τα στοιχεία του 

Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή.  

 

Τα Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των Υποψηφίων κατατίθενται σε σφραγισμένο 

Φάκελο σε έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα 

παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, παρουσίαση της 

εμπειρίας του σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου. Το εμπρόθεσμο των 

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της εταιρείας Γνώση 

Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που φέρει ο φάκελος αποστολής. 
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Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση της Δράσης 

28 «Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων» στο πλαίσιο της Πράξης «ΣΥΜΦΩΝΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 

 

Η προθεσμία  υποβολής των φακέλων είναι από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας έως 

τις 27/03/2014 και ώρα 16:00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, 

αυτές πρέπει να παραληφθούν από τη Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία το αργότερο στις 27/03/2014 και ώρα 16:00. 

 

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται κατά τις ώρες 

10:00 – 16:00 τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ. Αβραάμ Πηλείδη στο τηλέφωνο 2310 

410121 και στο e-mail: info@gnossi-ngo.org. 

 

Για την επιλογή του συνεργάτη που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα συνεκτιμηθούν 

τα ακόλουθα: 

1. Τυπικά προσόντα υποψηφίου (τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος, ξένες γλώσσες, 
κλπ). 

2. Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. 
 

Η αξιολόγηση των φακέλων θα διεξαχθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Γνώση 

Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. 

 

Η Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα της εταιρείας Γνώση 

Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (http://www.gnossi-ngo.org) και στην 

ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Πρωτοβουλία Απασχόλησης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης (http://www.asprota.gr) για το χρονικό διάστημα από 20/03/2014 έως 

27/03/2014. 

Για τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Διαχειρίστρια 

 
 

 

ΖΩΗ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Δράση 28: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων 

Η Δράση αφορά την κατάρτιση δεκαπέντε (15) συνολικά Επιχειρηματικών Σχεδίων, με την 

παρακάτω κατανομή:  

 5 Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans) για 5  υπό σύσταση ατομικκές 
επιχειρήσεις Μικροπειχειρηματικότητας από 5 ωφελουμένους/ες της Πράξης 
που θα στραφούν στην αυταπασχόληση σε δυναμικούς και καινοτόμους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας 

 5  Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans) για 5  ωφελουμένους νέους  
επιστήμονες που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων σε τομείς Πράσινης 
Επιχειρηματικότητας 

 5  Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans) για 5  ωφελουμένους νέους 
επιστήμονες  μηχανικούς αυταπασχολούμενους 

Επιπλέον, κάθε Business Plan θα συνοδεύεται από εξειδικευμένο για κάθε επιχείρηση 

Επενδυτικό Σχέδιο υπαγωγής των επιχειρήσεων σε ενισχύσεις, εφόσον υπάρχουν 

διαθέσιμα επενδυτικά προγράμματα και τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υπό 

σύσταση επιχειρήσεων.   

 

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Βusiness Ρlan), το οποίο αφορά το επιχειρησιακό 

μοντέλο που προβλέπεται να ακολουθήσει η επιχείρηση συστηματικά στο μέλλον, αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Σκοπός του είναι η 

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή 

αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

 

Συγκεκριμένα οι Άξονες, Τομείς και  Μεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρηματικών 

Σχεδίων περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Διοικητική Περίληψη (ή Σύνοψη).  
2. Εισαγωγή. Αποστολή (Τι): καθορισμός του τι είναι η επιχείρηση και τι θέλει να 

καταφέρει μακροπρόθεσμα (σκοπός της).Συνεισφορά (Γιατί): Τεκμηρίωση της 
ηθικής της σκοπιμότητας και της διαφοροποίησής της από τον ανταγωνισμό. 
Μέθοδος (Πώς): Σύντομη περιγραφή του τρόπου επίτευξης του σκοπού. Τόπος – 
Χρόνος δραστηριοποίησης (Πού, Πότε): Πού είναι η έδρα της επιχείρησης, η 
περιοχή δραστηριοποίησης και πότε δραστηριοποιείται. 

3. Εξωτερική ανάλυση. Το ευρύτερο-μάκρο περιβάλλον: Πολιτικό & Νομικό 
Περιβάλλον, Οικονομικό Περιβάλλον, Κοινωνικό Περιβάλλον, Τεχνολογικό 
Περιβάλλον, Δημογραφικό Περιβάλλον, Παγκόσμιο Περιβάλλον. Το ανταγωνιστικό-
μίκρο περιβάλλον: πιθανότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών, διαπραγματευτική 
δύναμη προμηθευτών, διαπραγματευτική δύναμη πελατών, απειλή από τα 
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υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες, ένταση του υπάρχοντος ανταγωνισμού, 
διαπραγματευτική δύναμη συμμάχων, συσχετισμοί με τα συμπληρωματικά 
προϊόντα ή υπηρεσίες. 

4. Εσωτερική ανάλυση. Περιγραφή της επιχείρησης: το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο 
τύπος της επιχείρησης, οι άδειες και οι εξουσιοδοτήσεις. Είδος επιχείρησης: 
εμπορία, κατασκευή, υπηρεσίες. Αν είναι νέα, ανεξάρτητη επιχείρηση, 
υποκατάστημα, επέκταση, franchise κλπ. Ότι άλλο είναι γνωστό για τους 
εξωτερικούς πόρους της επιχείρησης (outside sources), όπως προμηθευτές, 
χονδρέμποροι, τράπεζες, στρατηγικοί συνεργάτες, κλπ. Προϊόντα ή / και υπηρεσίες 
που θα προσφέρονται. Εδώ είναι απαραίτητη η περιγραφή των προϊόντων-
υπηρεσιών, με έμφαση στα οφέλη που θα αποκομίσουν οι καταναλωτές από αυτά. 
Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες γνωρίζουν καλά τι περιμένουν οι πελάτες τους. 
Συνοπτικά, θα πρέπει να περιέχονται τα εξής: τι πουλάει η επιχείρηση, πώς αυτό 
ωφελεί τον καταναλωτή, τι διαφορετικό παρουσιάζουν τα προϊόντα-υπηρεσίες της 
συγκεκριμένης επιχείρησης, τι έχει μεγάλη ζήτηση. Επιλογή τοποθεσίας της 
επιχείρησης και παράγοντες επιλογής τοποθεσίας. 

5. Επιλογή, προσδιορισμός και υλοποίηση στρατηγικής. Σε αυτή την ενότητα θα 
αναλυθεί το πώς τρέπει να αναπτύσσονται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο οι 
μελλοντικές στρατηγικές και πλάνα. Οι κύριες κατηγορίες της ενότητας είναι: 
Στρατηγική Προϊόντων (Product Strategy). Πλάνο Marketing (Marketing Plan). 
Πωλήσεις. Διοικητικό Πλάνο (Management Plan). Οικονομικό πλάνο.  

6. Επίλογος. Πρέπει να περιλαμβάνεται μία σύνοψη του πονήματος με ανάδειξη της 
καλής προοπτικής της επιχείρησης.  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, ο συνεργάτης θα αναλάβει: 

 Την εκπόνηση δεκαπέντε (15) επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) 

 Την προετοιμασία δεκαπέντε (15) αιτήσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων σε 
επενδυτικά προγράμματα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα επενδυτικά προγράμματα 
και τηρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υπό σύσταση επιχειρήσεων. 

 

Αμοιβή:  18.850,00 ευρώ 

Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης: 188,50 α-ημέρες απασχόλησης 

Ολοκλήρωση αντικειμένου:  μέχρι 30/11/2014 

 


