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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ: 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

(ΥΠΟΕΡΓΟ 9) 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 

για την υλοποίηση της πράξης 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037510. 
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Το Επιμελητήριο Πέλλας, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, Μέρος Β’ «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28-06-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

και Εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»Την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

του Επιμελητηρίου «Συγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής» Νο 11/11.12.2017 Θ.1.  

4. Την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Μνημόνιο Συνεργασίας του 

Επιμελητήριου   Πέλλας με τον Δήμο Πέλλας για την υποβολή Πρότασης με τίτλο 

«ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Νο 10/19.11.18 Θ.7 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4286/1448/Α3 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037510 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

6. Η αρ. πρωτ. 6013/Β1/1233/15.10.2019 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για διόρθωση στοιχείων των ΣΑ 

(ενάριθμοι), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» 

7. Η Αρ. πρωτ. 397/Β1/90/28.01.2020 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

8. Η αρ. πρωτ. 3295/Β1/839/04.06.2021 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

9. Την υπ’ Αρ. 8/Θ6/18-09-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Περί 

‘Έγκρισης Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας»  

10. Την υπ’ Αρ. 8/Θ7/18-09-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Περί 

Έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)» και την τροποποίηση αυτής 

αρ.10/Θ7/19-11-2018. 

11. Την υπ’ Αρ.1/Θ3/26-01-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Περί 

Έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037510, καθώς και την υπ. Αρ. 1/Θ4/26-01-2022 Απόφαση του ιδίου 

οργάνου «Περί ορισμού Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων απ΄την 
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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου και συγκεκριμένα έναν (1) διπλωματούχο (ΠΕ) Μηχανικό και έναν (1) Οικονομολόγο 

(ΠΕ) για την υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας», με κωδικό 

ΟΠΣ(ΜΙΣ) 5037510, 

12. Την με ΑΔΑ 6Ε4Γ469ΗΛΖ-ΙΙΙ  απόφαση πολυετούς ανάληψης δέσμευσης πίστωσης 

συνολικού ποσού 20.925,00 € για τα έτη 2022 – 2023. 

Προκηρύσσει: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

για το έργο: 

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (δύο (2) συνεργάτες) στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» 

 

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» (δύο (2) 

συνεργάτες) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 

είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ                      

(€ 20.925,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων 

των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 

€16.875.00,00) και ΦΠΑ € 4.050,00)  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επιμελητήριο Πέλλας- 25ης Μαρτίου 13, Έδεσσα 582 00, 

Ελλάδα 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Σύμβαση Μίσθωσης 

Έργου -ΣΜΕ) 9μηνης διάρκειας 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σύμφωνα με 

την ειδικότητα αρχής γενομένης από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως και  21.12. 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΙΤΗΣΗ 

https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/  
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Επιμελητήριο Πέλλας - 25ης Μαρτίου 13, Έδεσσα 582 00, 

Ελλάδα, info@pellachamber.gr 

https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Επιμελητήριο Πέλλας και ο Δήμος Πέλλας υλοποιούν από κοινού το έργο με τίτλο: «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» με κύριο δικαιούχο τον Δήμο Πέλλας και συν-δικαιούχο το 

Επιμελητήριο Πέλλας. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 

1.835.608,40 (3η τροποποίηση) εκ των οποίων €1.559.638,46 κατανέμονται ως 

χρηματοδότηση στο Δήμο Πέλλας και €275.969,94 ως χρηματοδότηση στο Επιμελητήριο 

Πέλλας. Η υλοποίηση της πράξης του Επιμελητηρίου Πέλλας πραγματοποιείται κατόπιν της 

υπ. Αριθμ. 8/Θ6/18-09-2019 απόφασης του ΔΣ.  

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο Πέλλας 

με βασικούς στόχους την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν, την τόνωση της τοπικής αγοράς και την ανάπλαση της 

επιλεγμένης περιοχής ώστε να συμβαδίζει με το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Πέλλας με 

βασικό εργαλείο τη «Μελέτη Ανάπλασης του Εμπορικού Κέντρου».  

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του Επιμελητηρίου Πέλλας, αφορούν δράσεις για την ανάδειξη 

της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής μέσω της εγκατάστασης ομοιόμορφων εξωτερικών 

στοιχείων (π.χ. τοποθέτηση πινακίδων και στοιχείων σήμανσης, προμήθεια νέων τεντών και 

προσαρμογή υφισταμένων κλπ.), καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής 

περιοχής (ηλεκτρονική πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας).  

Από την πλευρά του Δήμου Πέλλας, προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών 

εκσυγχρονισμού υποδομών, βελτίωσης της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, 

βελτίωσης του μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης αλλά και της εφαρμογής συστημάτων 

έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ - 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κ1.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου 

Οι δύο (2) συνεργάτες θα ενταχθούν στην ομάδα του έργου που υλοποιεί την πράξη «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» και θα συνεπικουρεί στην παρακολούθηση και υλοποίηση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων του Επιμελητηρίου Πέλλας. 

Το Επιμελητήριο Πέλλας θα προβεί στην σύναψη δύο (2) διακριτών συμβάσεων έργου για τις 

διαφορετικές ειδικότητες προσωπικού που αναζητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Υποέργο 

9: δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, μία (1) με ΠΕ Οικονομολόγο και μια (1) σύμβαση 

μίσθωσης έργου με ΠΕ Διπλωματούχο Μηχανικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προγράμματος. Τα δύο άτομα θα ασχοληθούν με την διαχείριση και την διοίκηση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων του Επιμελητηρίου Πέλλας. 

Ειδικότερα οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του Επιμελητήριου αφορούν την ανάδειξη της 

ταυτότητας της εμπορικής περιοχής μέσω της εγκατάστασης ομοιόμορφων εξωτερικών 

στοιχείων (π.χ. τοποθέτηση πινακίδων και στοιχείων σήμανσης, προμήθεια νέων τεντών και 

προσαρμογή υφισταμένων κλπ.) καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής 

περιοχής (δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας) και 

τις ενέργειες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών. 

Το έκτακτο προσωπικό που θα προσληφθεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, θα 

συμμετέχει στα Πακέτα Εργασίας 1 & 2 τα οποία περιλαμβάνουν: 

ΠΕ 1.1 : Αρχείο Προσωπικού (τήρηση αρχείου προσωπικού, προσλήψεις, 
συμβάσεις, παραδοτέα, κλπ.) 

ΠΕ 1.2 : Αρχείο ωφελούμενων επιχειρήσεων (λίστα και στοιχεία, άδειες μικρής 
κλίμακας, τιμολόγια δαπανών, υπεύθυνες δηλώσεις, λοιπά δικαιολογητικά 
ωφελούμενων επιχειρήσεων κτλ. ) 

ΠΕ 1.3 : Αρχείο Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου της πράξης 

ΠΕ 1.4 : Τεχνικό Δελτίο Πράξης / Τεχνικό Δελτίο Υποέργου  

ΠΕ 1.5 : Δελτία Δήλωσης Δαπανών 

ΠΕ 1.6 : Δελτία Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης  

ΠΕ 1.7 : Δελτία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης 

ΠΕ 1.8 : Αρχείο Διαγωνισμών και Παραδοτέων  
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ΠΕ 1.9 : Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης 

ΠΕ 2.1 : Δελτία Τύπου, Ενημερωτικές Επιστολές, Ανακοινώσεις 

ΠΕ 2.2 : Συνεντεύξεις Τύπου  

ΠΕ 2.4 : Ενημερωτικές Εκδηλώσεις  

ΠΕ 2.5 : Newsletter  

ΠΕ 2.6 : Ηλεκτρονικές Καταχωρήσεις 

ΠΕ 2.9 : Σελίδα στο Facebook 

ΠΕ 2.10 : Αφίσα / Φυλλάδιο 

 

 

Παραδοτέα Οικονομολόγου & Διπλωματούχου Μηχανικού:  

Οι δύο συνεργάτες θα ετοιμάζουν μηνιαίες αναφορές προς τον Υπεύθυνο του έργου ως προς 

το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του έργου, αναφορές cash flow του έργου, τήρηση 

φακέλου συμβάσεων με τους αναδόχους, σύνταξη αναφορών προς την ΕΥΔ (Τεχνικό Δελτίο 

Πράξης και αναθεωρήσεις αυτού, Τεχνικά Δελτία Υποέργου και αναθεωρήσεις αυτών, Μηνιαία 

Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Αιτήματα Κατανομής Πιστώσεων, Δελτία Προόδου Πράξης, 

Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης) και μία συνολική αναφορά ανά τρίμηνο πριν την καταβολή 

της πληρωμής.  

Θα υλοποιούν τις σχετικές εργασίες με τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (σύνταξη τευχών 

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, ανάρτηση τευχών διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ εφόσον απαιτείται, υποστήριξη της Επιτροπής προμηθειών παραλαβών και 

ενστάσεων, υποστήριξη στη διαδικασία συμβασιοποίησης, δημοσίευση των αποτελεσμάτων 

όπου προβλέπεται. 

Επίσης θα συνεργαστούν με τον υπεύθυνο του έργου και την ομάδα υλοποίησης έργου του 

Επιμελητηρίου Πέλλας στην επικαιροποίηση της τεχνικής έκθεσης των προτάσεων για τη 

λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο 

χώρο στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της διαβούλευσης με τις ωφελούμενες επιχειρήσεις 

σχετικά με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στις προσόψεις τους με σκοπό την καταγραφή και 

προμέτρηση των τελικών στοιχείων που προτείνονται προς αποψίλωση ή/και απομάκρυνση, 

την καταγραφή και προμέτρηση των τελικών στοιχείων που προτείνονται προς εγκατάσταση, 

τον καθορισμό της ποσότητας των αδειών μικρής κλίμακας που θα πρέπει να εκδοθούν και 

την παρουσίαση των τελικών προσόψεων των τυπικών επιχειρήσεων. Θα αναλάβουν τη 
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σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του έργου και τεχνικών εισηγήσεων / γνωμοδοτήσεων 

προς τους αρμόδιους φορείς σε θέματα που αφορούν την επιστημονική τους εξειδίκευση.  

Οι δύο συνεργάτες θα συμμετέχουν (χωρίς δικαίωμα ψήφου) στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης (ΚΕΠ), και στα παραδοτέα τους θα είναι η τήρηση του φακέλου του έργου 

καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΚΕΠ.  

Σε σχέση με τις ενέργειες δημοσιοποίησης της πράξης θα πρέπει να μεριμνούν για κάθε 

πρόσφορη ενέργεια δημοσιοποίησης της. 

 

 
Κ1.2 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες για κάθε ζητούμενη ειδικότητα. Δηλαδή για τη 

θέση Οικονομολόγου η διάρκεια σύμβασης ορίζεται στους εννέα (9) μήνες, ομοίως και για τη 

θέση του Διπλωματούχου Μηχανικού. Οι υπό σύναψη συμβάσεις μετά την επιτυχή λήξη τους 

δεν δύναται να ανανεωθούν. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης σε κάθε 

περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου και την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα 

του Επιμελητηρίου Πέλλας, ως ισχύει. Επίσης, δύναται να μειωθεί η χρονική διάρκεια τους 

σε περίπτωση που ολοκληρωθεί νωρίτερα το φυσικό αντικείμενο της Πράξης από 

μέρους του Επιμελητηρίου Πέλλας ή σε περίπτωση τροποποίησης του Τεχνικού 

Δελτίου της Πράξης για παράταση της χρονικής διάρκειας δύναται να παραταθούν οι 

συμβάσεις έως τη νέα συμβατική ημερομηνία λήξης της πράξης.  
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Κ1.3 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

Η συνολική αμοιβή για κάθε ένα από τα προσλαμβανόμενα άτομα προσδιορίζεται σύμφωνα 

με την χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους στην πράξη σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων). 

 

α

/

α 

 
Ειδικότητα 

Σχέση 
Απασχόλησης 

Τρόπος 
πρόσληψης/ 

Πακέτα 
Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος  
Κόστος (€) 

Νομική Βάση (μήνες) 

 

 

1 

 
 

Οικονομολόγος 

 
Σύμβαση 
Μίσθωσης 
έργου 

Σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο του 
φορέα 

Συμμετοχή 
σε όλα τα 
παραδοτέα 
στα  πακέτα 
1 και 2 

 
 
01/2023-09/2023 

 
 
9 

 
 

10.462,50 

 

 

2 

 

 

Μηχανικός 

 

Σύμβαση 

Μίσθωσης 

έργου 

Σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο του 

φορέα 

Συμμετοχή 

σε όλα τα 

παραδοτέα 

στα  πακέτα 

1 και 2 

 

 

01/2023-9/2023 

 

 

9 

 

 

10.462,50 

      Σύνολο 20.925,00 
 

Η πληρωμή θα γίνεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία διαστήματα με τη έκδοση αντίστοιχου νόμιμου 

παραστατικού παροχής υπηρεσιών από τον εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

τηρούνται οι όροι της Πρόσκλησης σύμφωνα με την οποία το επιλέξιμο ποσό που αντιστοιχεί 

στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 750€. 

 

Κ1.4 Υλοποίηση έργου -Παραδοτέα Συνεργάτη -Χρονοδιάγραμμα υποβολής 

παραδοτέων – Παραλαβή 

Οι συνεργάτες θα εκτελέσουν το έργο αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

του Επιμελητηρίου Πέλλας. Επίσης, θα έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τον 

Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία και θα ενταχθούν ως 

έκτακτο προσωπικό. Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν οι συνεργάτες, όπως αυτό 

περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο Κ.1, υποχρεούται να υποβάλλουν μηνιαίες και 

τριμηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει 

και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου 

του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που έχει 

υποβάλλει. 
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Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Επιμελητήριο Πέλλας δεν απαιτείται να είναι 

αποκλειστικής απασχόλησης. Το αντικείμενο της απασχόλησης συνδέεται αποκλειστικά με τις 

ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το συμβατικό αντικείμενο αυτής αφορά σε 

υλοποίηση και παράδοση έργου. Ως εκ τούτου συνδέεται με τα παραδοτέα και τα σχετικά 

πακέτα εργασίας, η αξία των οποίων εκτιμάται με βάση τον απαραίτητο για την υλοποίηση 

τους ανθρωποχρόνο. 

Ο Υπεύθυνος Έργου βεβαιώνει την έκθεση παραχθέντος έργου, την καλή εκτέλεση αυτού πριν 

από την εκάστοτε εκταμίευση. 

Τα σχετικά παραδοτέα για κάθε ειδικότητα θα είναι: 

 

Π.1. ΠΕ Μηχανικού : Μηνιαίες και Τριμηνιαίες εκθέσεις συντονισμού και 

παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του έργου 

Π.2. ΠΕ Οικονομολόγου : Μηνιαίες και Τριμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς για την εκτέλεση 

του οικονομικού αντικειμένου του έργου 

 

Κ1.5 Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο AEI Οικονομικής κατεύθυνσης / Πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής και άδεια 

άσκησης επαγγέλματος. 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομένων (σύμφωνα 

με τα κριτήρια που καθορίζονται από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο, 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.   

Για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και αποδεικτικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ενότητα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 

παρούσα πρόσκληση,  είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται. 
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Κ1.6  Μοριοδοτούμενα Επιθυμητά Προσόντα 

Η κατάταξη  των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα προκύψει 

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1. Αγγλική Γλώσσα  
(βαθμολογείται το ανώτερο 

πιστοποιημένο επίπεδο μέγιστος 

βαθμός 7)  

Άριστη Γνώση (Επίπεδο C2) 15 

Πολύ καλή Γνώση (Επίπεδο C1)  10 

Kαλή Γνώση (Επίπεδο B2) 5 

2. Εμπειρία στη 

διαχείριση/υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων 

έργων. 

Ένα (1) βαθμό για κάθε μήνα 

εμπειρίας με μέγιστο τους 120 

βαθμούς 

μέχρι 120 

3. Συνέντευξη σε 

προκαθορισμένα ερωτήματα 

σχετικά με την εργασιακή 

εμπειρία, τη λήψη 

πρωτοβουλιών, την 

εκπλήρωση καθηκόντων κλπ 

 Μέχρι 40 

Μέγιστο Σύνολο  175 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση 

τους, 20 ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης 

της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο www.pellachamber.gr δηλαδή μέχρι την 21η 

Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., οι προτάσεις προς σύναψη 

σύμβασης μισθώσεως έργου υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας είτε ιδιοχείρως 

είτε ταχυδρομικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση:  

info@pellachamber.gr. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας δεν θα 

γίνονται δεκτές οι υποβολές. 

 

 

 

http://www.pellachamber.gr/
mailto:info@ebeh.gr
mailto:info@ebeh.gr
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για 

τους άνδρες υποψήφιους). 

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την 

Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 

για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον. 

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 

δεδικασμένου. 

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο. 

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση 

υποψηφιότητας. 

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και 

εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

ΑΔΑ: ΡΨ83469ΗΛΖ-ΒΔΥ



Ε.Π.: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 13 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες 

 

 

Τα παραπάνω μπορούν να καλυφθούν με Υπεύθυνη Δήλωση. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για την τεκμηρίωση των προσόντων τους (απαιτούμενα και 

επιθυμητά) να υποβάλλουν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-

ενδια/ 

2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε τίτλους 

σπουδών, απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα όπως σχετικά έργα, εργασίες και σχετική 

προηγούμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις κλπ 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν 

χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) 

4. Υπεύθυνες Δηλώσεις (2) του Ν. 1599/1986 (από το gov.gr) : 

https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/ 

 στην οποία να δηλώνει: 

i. Τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι ακριβή και αληθή  

ii. Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και 

πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για την επιλογή στελεχών 

υποστήριξης τους Επιμελητηρίου Πέλλας, συνδικαιούχου της πράξης «Ανοιχτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» με κωδικό ΟΠΣ 5037510 (υποέργο 9).  

iii. Γνωρίζω ότι εάν από την καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιοδήποτε 

έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω 

στην υπεύθυνη δήλωση τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης 

συνεργατών – έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα 

έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ποινικές κυρώσεις.  

iv. Και όλα όσα αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

5. Η επαγγελματική εμπειρία (Πίνακας εμπειρίας) : https://www.pellachamber.gr/περιληψη-

προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/ αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού 

φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που 

έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να 

καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.  

https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/
https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/
https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/
https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/
https://www.pellachamber.gr/περιληψη-προσκλησησ-εκδηλωσησ-ενδια/
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Για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή έργα η απαιτούμενη 

επαγγελματική εμπειρία, αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου στην οποία 

θα αναφέρονται, για κάθε έργο ή πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης του 

υποψηφίου και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με τον φορέα.  

Η αποτύπωση της ζητούμενης εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή έργα θα 

γίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 

α/α Αναθέτουσα 
Αρχή 

Τίτλος & 
Προϋπολογισμός 

Έργου 

Ρόλος/ Αρμοδίότητες Διάρκεια 
Εκτέλεσης 

Έργου 
(Από ΜΜ/ΕΕ έως ΜΜ/ΕΕ) 

1.     

2.     

3.     

….     

 

6. Οι άρρενες ενδιαφερόμενοι πρέπει για χρονικό διάστημα της απασχόλησης με την σύμβαση 

ανάθεσης έργου να μην έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις (να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να 

έχουν αναβολή από τον Στρατό). 

7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού και βεβαίωση Μέλους από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας για τον Μηχανικό. 

8. Βεβαίωση Μέλους από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τον Οικονομολόγο. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, πέραν των ως άνω υποχρεωτικών δικαιολογητικών, να 

συνυποβάλλουν οποιοδήποτε συναφές προς το αντικείμενο της πρόσκλησης και του έργου 

για το οποίο ενδιαφέρονται στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης 

για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. Η τήρηση των στοιχείων των 

ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική. 
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Τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλονται στο Επιμελητήριο 

Πέλλας  με την ένδειξη: 

«Πρόσκληση ΣΜΕ, Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας»  με  οποιαδήποτε από τις 

επιλογές: 

1. Σε Φάκελο, στη περίπτωση   ιδιόχειρης κατάθεσης 

2. Σε Φάκελο, στη περίπτωση  ταχυδρομικής αποστολής 

3. Στο  Θέμα, σε περίπτωση κατάθεσης μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η πρόταση θα γίνει αποδεκτή από το Επιμελητήριο Πέλλας σε 

συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης δεν έχουν υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων δικαιολογητικών που εκδίδονται από τους φορείς του αρ. 11 παρ. 

2 Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 1 του Ν.4250/2014. Αντιθέτως έχουν 

υποχρέωση προσκόμισης ιδιωτικών εγγράφων, πρωτότυπων ή επικυρωμένων είτε από 

δικηγόρο είτε από ΚΕΠ (και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες). 

 Με την υποβολή των προτάσεων τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους 

όρους της παρούσας και παραιτούνται του δικαιώματος αμφισβήτησης της νομιμότητας των 

όρων ή της προσβολής της για οποιοδήποτε λόγο.  

 

Λοιπά δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης: 

 

1.  Φορολογική   Ενημερότητα 

2.  Ασφαλιστική Ενημερότητα   
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Την αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργήσει Τριμελής Επιτροπή από μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όπως ορίστηκε στο πρακτικό Νο1/Θ4/26-01-2022 του Επιμελητηρίου Πέλλας, 

ενώ την τελική επιλογή θα πραγματοποιήσει η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου 

Πέλλας. 

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό η εκ των υστέρων συμπλήρωση των δικαιολογητικών. 

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που 

ορίστηκαν παραπάνω στη παρούσα πρόσκληση στη περιγραφή και τα προ απαιτούμενα της 

σύμβασης.  

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα βαθμολογηθούν με βάση τον αντίστοιχο πίνακα 

βαθμολόγησης και θα καταταχθούν σύμφωνα με το συνολικό άθροισμα της βαθμολογίας τους 

σε φθίνουσα σειρά. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία 

προηγείται αυτός που έχει υψηλότερο βαθμό πτυχίου, και αν αυτά συμπίπτουν, η σειρά μεταξύ 

των υποψηφίων καθορίζεται με κλήρωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά 

τους όρους της σύμβασης, το Επιμελητήριο δύνανται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του 

επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος 

εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα 

γίνει με τον αμέσως επόμενο σε σειρά καταταγέντα στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Το Επιμελητήριο Πέλλας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη μόνο εκείνους τους 

ενδιαφερόμενους που κρίνονται πλέον κατάλληλοι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 

παρούσα, απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα.  

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου 

Πέλλας (www.pellachamber.gr) λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα οριζόμενα στο GDPR – ΓΚΠΔ ΕΕ 

2016/679. 

Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα: 

1. Υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 

http://www.pellachamber.gr/
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αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

 

2. Πρόσβασης, εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης 

των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο 

πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του 

ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή αρχών. 

 

Τυχόν ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Πέλλας ιδιοχείρως ή 

με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier). 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη 

«Ένσταση ή Αίτηση πρόσβασης - Πρόσκληση με Κωδικό: (να γραφεί ο αριθμός της 

Πρόσκλησης)  Το εμπρόθεσμο της ένστασης ή της αίτησης πρόσβασης κρίνεται από την 

ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής. Εάν η τελευταία 

ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή των αιτήσεων πρόσβασης είναι 

Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) 

στην υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδρομική σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω 

προθεσμίας λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες). 

Επισημαίνεται ότι η Παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, 

χωρίς κανένας υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Επιμελητηρίου. 

Το Επιμελητήριο Πέλλας δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε μερική 

οριστικοποίηση αποτελεσμάτων και στην σύναψη των συμβάσεων σε διαφορετικούς χρόνους. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Πέλλας μπορείτε να βρείτε στο 

(www.pellachamber.gr). Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και 

άλλες διαδικασίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο  23810 - 26735 (κ. 

Γιώγας Δημήτριος & Βλαδίκας Γεώργιος). 

 

 

Για το Επιμελητήριο Πέλλας 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιορδάνης Τσώτσος 
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