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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΟΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 

Η Ευρωπεριοχή Νέστος- Μέστα-Ελληνικό Τμήμα έχοντας υπόψη : 

Τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα για την ίδρυση αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας 

1. Την υπ.αριθμ. 4253/16.7.2014 κωδικοποίηση του Καταστατικό σύνθεσης και 
λειτουργίας της Ευρωπεριοχής Νέστος- Μέστα-Ελληνικό Τμήμα 

2. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη 
εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις 
συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου. 

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α'125)/07.07.2016, 
που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει 
εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου. 

4. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με 
Θέμα: Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων 

5. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα. 

6. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β'3521): 
Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς». 

7. Τις διατάξεις της αριθμ. 300488/ΥΔ1244/19.04.2016 (ΦΕΚ1099Β) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 61665 - 11/06/2019 ΥΠΑΣΥΔ 
137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β' 5968) η οποία τροποποιήθηκε ώστε να 
συμπεριλάβει τις πρόσφατες κανονιστικές ρυθμίσεις που εισάγονται για τις 
δαπάνες προσωπικού με τον Καν. 1046/2018 (Omnibus) καθώς και 
ερμηνευτικές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν δοθεί σχετικά 
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με το θέμα. 

9. To Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V- A GREECE 
- BULGARIA 2014-2020», 

10. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών, 

11. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, 

12. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

13. Την 2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα "INTERREG V-A 
GREECE - BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME", 

14. Την συμμετοχή της Ευρωπεριοχής Νέστος-Μέστα στην υποβληθείσα πρόταση 
υλοποίησης έργου με το ακρωνύμιο "EnvironmentYou". 

15. Τα από 7.11.2018 αποτελέσματα αξιολόγησης της 2ης φάσης της 2ης 
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα -
Βουλγαρία 2014-2020, σύμφωνα με τα οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με 
αριθμό καταχώρησης 1841 στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

16. Την από 3.4.2019 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μελών της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής εταιρείας με τη επωνυμία «Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα» 
Ελληνικό Τμήμα περί έγκρισης συμμετοχής της εταιρείας στο πρόγραμμα 
«EnvironmentYou» και παροχή εξουσιοδότησης στον νόμιμο εκπρόσωπο για την 
υπογραφή της συμφωνίας και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου. 

17. Την από 11.10.2019 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μελών της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με τη επωνυμία «Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα» 
Ελληνικό Τμήμα περί αποδοχής των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την υλοποίηση του "EnivironmentYou. 

18. Τους όρους του από 13/6/2019 συμφώνου συνεργασίας (Partnership 
Agreement) της Ευρωπεριοχής Νέστος-Μέστα-Ελληνικό Τμήμα με τους εταίρους 
του έργου «EnvironmentYou: Environmental Management Enhancement by 



Greece-Bulgaria 

Youth-run SMEs» και ακρωνύμιο "EnivironmentYou". 

19. Την αριθμ. B2.6d.ll/1.7.2019 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract-
EnvironmentYou) μεταξύ του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020 

20. Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο εγκεκριμένο 
τεχνικά δελτίο του έργου και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του 
προγράμματος 

21. Την με αρ. πρωτ. 126477/6.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΤΓ046ΜΤΛΡ-ΥΝΑ) απόφαση περί 
έγκρισης ένταξης του έργου " Environmental Management Enhancement by 
Youth-run SMEs(EYPQnEPIOXH ΝΕΣΤΟΣΜΕΣΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ-231/6 και κωδικό ΣΑΕ 
έργου 2019ΕΠ23160006 

22. Την αριθμ. 741/3.04.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΡΟΡΡΨ-ΒΒΘ) απόφαση του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης της ΑΜΘ περί ορισμού υπολόγου - διαχειριστή έγκρισης 
ανάληψης υποχρέωσης. 
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23. Την από 07.04.2020 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των μελών της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με τη επωνυμία «Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα» 
Ελληνικό Τμήμα, με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσης. 
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Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εντός του χρονικού 
διαστήματος διάρκειας του έργου «EnvironmentYou: Environmental Management 
Enhancement by Youth-run SMEs»Kai ακρωνύμιο "EnivironmentYou" που εντάχθηκε 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-
Α ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», ανάλογα με τις ανάγκες του διακρατικού 
προγράμματος, και ειδικότερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας 
πρόσκλησης μέχρι 30/6/2021 ήτοι ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται σήμερα να 
ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο διακρατικό πρόγραμμα, με δυνατότητα παράτασης-
ανανέωσης των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) μέχρι τη λήξη του, σε περίπτωση 
παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης αυτού. 

Οι Συμβάσεις ΜίσθωσηςΈργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε: 
-Τρεις (3) Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΥ «EnvironmentYou: Environmental 
Management Enhancement by Youth-run SMEs»Kai ακρωνύμιο 
"EnivironmentYou". 

Η MKO Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων 
της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. 
Με τους όρους του από 13/6/2019 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement) 
της Ευρωπεριοχής Νέστος-Μέστα με τους εταίρους του έργου «EnvironmentYou: 
Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»Kai ακρωνύμιο 
"EnivironmentYou", και την αριθμ. B2.6d.11/1.7.2019 σύμβαση χρηματοδότησης 
(Subsidy Contract-EnvironmentYou) μεταξύ του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα 
- Βουλγαρία 2014-2020, η Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα έχει αναλάβει ως εταίρος την 
υλοποίηση του ως άνω προγράμματος στην περιοχή της επιρροής της. 

Αιτία της δημιουργίας του προγράμματος "EnviromentYou" είναι η ανάγκη για τη 
διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας 
των πόρων μέσα από μία σειρά εκσυγχρονισμένων μεθόδων για την προστασία του 
εδάφους, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και την προώθηση των υπηρεσιών 
του οικοσυστήματος στις δυο χώρες. 

Το πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να στοχεύσουν στο 
κέρδος λαμβάνοντας υπόψη την μείωση του οικολογικού τους αποτυπώματος, 
χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία όπως αυτό του EMS( Enviromental Management 
System).Εστιάζει στη συμμετοχή των νέων επιχειρηματιών, ιδιαιτέρως σε αυτούς που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιολογικής καλλιέργειας, λόγω του ότι είναι πιο 
ενεργά μέλη της κοινωνίας και πρόθυμα να υιοθετήσουν ένα νέο μοντέλο οικολογικής 
βιο-γεωργίας με καινοτόμες μεθόδους. 

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: 

1. Η ανάπτυξη ενός ενιαίου EMS για την διασυνοριακή σημασία στις αγροτικές 
περιοχές 

2. Οικονομική βιωσιμότητα για τους αγροτικούς πληθυσμούς 
3. Η υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών στον τομέα της βιο-γεωργίας 
4. Η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών να κρατήσουν τα νεότερα μέλη τους 

ενεργά 
5. Η προστασία των φυσικών πόρων 

Ιστορικό 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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6. Η ευαισθητοποίηση της δημόσιας γνώμης σε θέματα οικολογίας 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η επιτυχής εκτέλεση του EMS στις 
επιχειρήσεις που λειτουργούν στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και 
πραγματεύονται γεωργικές δραστηριότητες που διοικούνται από νέους. Με αυτόν 
τον τρόπο αντί να υπάρχουν δύο ξεχωριστές εθνικές πολιτικές που αφορούν μία 
μοναδική περιοχή διαιρεμένη από τα κράτη, θα δημιουργηθεί μία κοινή 
προσέγγιση. Με την κοινή αυτή προσέγγιση θα βελτιωθεί η τοπική 
ανταγωνιστικότητα όχι μόνο σε οικονομικά θέματα αλλά και περιβαλλοντολογικά. 

Άλλα σημαντικά αποτελέσματα είναι η εκπαιδευμένη νεολαία πάνω στο EMS, 
εστιάζοντας κυρίως στον τομέα βιο-γεωργίας σας ορεινές περιοχές, η χρήση του 
συστήματος ως εμπορικού σήματος που χαρακτηρίζει τα βιολογικά προϊόντα της 
διασυνοριακής περιοχής και η καλύτερη κατανόηση και συνεργασία της 
διασυνοριακής περιοχής. 

Η επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή περιλαμβάνει εταίρους που βρίσκονται στην 
περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, μία από τις πιο παραγωγικές περιοχές της 
Ελλάδας, στον τομέα της γεωργίας, καθώς το ίδιο ισχύει και για την επιλέξιμη 
περιοχή στη μεριά της Βουλγαρίας. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου «EnviromentYou» περιλαμβάνει εταίρους από τις δύο 
χώρες. Εκτός από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) που είναι ο Επικεφαλής 
Εταίρος, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής: 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Plovdiv (Βουλγαρία) 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) 
Youth Forum 21st Century Association (Βουλγαρία) 
Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα (Ελλάδα) 
Περιφερειακό Κέντρο κατάρτισης, Επιμελητήριο Blagoevgrad (Βουλγαρία) 
Οργανισμός Περιφερειακής Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος βασίζεται στην γενικότερη φιλοσοφία 
ανάπτυξης μιας πιο οικολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης 
στις αγροτικές δραστηριότητες. Πέραν της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 
νέων γύρω από την φιλοσοφία αυτή, στόχος του είναι να καταφέρει να 
ευαισθητοποιήσει και δυνητικούς πελάτες ώστε να υιοθετήσουν τις αρχές της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες από την 1/07/2019 εώς 30/06/2021. Το 
τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας θα διαμορφωθεί μετά την 
υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

Για τις ανάγκες υλοποίησης των ως άνω έργων η Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα 
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προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου τις παρακάτω συμβάσεις 
συνεργατών: 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 3 Πτυχιούχοι ΠΕ 
Πλήθος Συνεργατών 3 

Κατηγορίες ειδικοτήτων Καθήκοντα ανά πακέτο εργασίας 
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D 1.5.3: Οικονομική παρακολούθηση του έργου 
1.Σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου και τις αναθεωρήσεις 
αυτού στην αγγλική, 
2.Τακτική παρακολούθηση του επιπέδου των δαπανών ανά 
κατηγορία, 
3. Σύνταξη οικονομικών αναφορών (εξαμηνιαία, ετήσια) και 
υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου στον ελεγκτή για έλεγχο των 
δαπανών στην αγγλική, 
4. Αιτήματα προς το Περιφερειακό Ταμείο για εκταμίευση της 
χρηματοδότησης, 
5. Διασφάλιση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τις 
συμφωνηθείσες δραστηριότητες και τις απαιτήσεις του 
προγράμματος και τήρηση των κανόνων των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, 
6. Υποβολή προς τον επικεφαλής εταίρο αιτημάτων πληρωμών στην 
αγγλική, 
7. Συμπλήρωση των φύλλων εργασίας (timesheets) ανά 
εμπλεκόμενο υπάλληλο στην αγγλική. 

Παραδοτέα: Εξαμηνιαίες αναφορές προόδου. 
Χρονοδιάγραμμα: Μάρτιος 2020-Ιούνιος 2021 
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D3.5.1 Συνεργασία του συνεργάτη με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες και όλους τους άλλους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα προκειμένου να διερευνηθεί η τρέχουσα κατάσταση 
στον τομέα της παρέμβασης. Αυτό περιλαμβάνει την υφιστάμενη 
κατάσταση της απασχόλησης των νέων και των επιχειρηματικών 
τους πρακτικών, των περιβαλλοντικών ζητημάτων και της 
εγκατάστασης συστημάτων ποιότητας. 
D3.5.2. Υποστήριξη των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και όλων 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα για τη διαμόρφωση του eMS 
και την ανάπτυξη του λογισμικού που απαιτείται για την 
υποστήριξή του, 
D 3.5.3 Υποστήριξη της εγκατάστασης και λειτουργίας των 5 

εκπαιδευτικών κέντρων e-EMS τα οποία θα εδρεύουν σε 
Θεσσαλονίκη, Φιλιππούπολη, Haskovo KaiSmolyan. 
D 3.5.4. Ο συνεργάτης θα υποστηρίξει τους εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες και όλους τους άλλους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα, προκειμένου να προωθήσει την εγκατάσταση του eMS 
σε επιλεγμένες ΜΜΕ για νέους, εστιάζοντας σε όσους ασχολούνται 
με τη γεωργία και δοκιμάζοντας την εφαρμογή του. Προτεραιότητα 
θα δοθεί σε αυτές τις ΜΜΕ, κοντά στην περιοχή NATURA. 
D 3.5.5.0 συνεργάτης θα εργαστεί με τους εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες και όλους τους άλλους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της 
πιλοτικής εγκατάστασης και λειτουργίας του eMS. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα, θα εφαρμοστούν αλλαγές και το σύστημα θα λάβει την 
τελική του μορφή. 
D 4.5.1.Η Ευρωπεριοχή Νέστος -Μέστα, η οποία είναι ο κύριος 
υπεύθυνος για την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής 
μάθησης και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού θα αναθέσει 
στον συνεργάτη την επιμέλεια της ανωτέρω εργασίας σε στενή 
συνεργασία με τον εξειδικευμένο εξωτερικό εμπειρογνώμονα / 
εταιρεία που θα το αναλάβει. 

Παραδοτέα: Αναφορές προόδου τμηματικά με την τταράδοση 
κάδε εργασίας. 
Χρονοδιάγραμμα: Μάρτιος 2020-Ιούνιος 2021 
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D 2.5.5 Προετοιμασία υλικού δημοσιότητας και παρουσίαση των 
δράσεων των συμμετεχόντων στο έργο όσον αφορά τις δράσεις του 
προγράμματος & D 4.5.2. Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης του 
προβλεπόμενου σεμιναρίου 180 ατόμων, σε 3 group για δύο 
εκπαιδευτικά σεμινάρια των 40 ωρών 
Καθήκοντα: 
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1. Επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχημένη 
διαδικασία επιτόπιων ελέγχων 
2. Διοικητική υποστήριξη των έργων (αλληλογραφία με τον 
επικεφαλής εταίρο στην αγγλική, υπηρεσίες ελέγχου σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο) 
3.Προετοιμασία συναντήσεων των μελών στις ομάδες έργων και 
οργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, διαβουλεύσεων κτλ. 
4. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των παραδοτέων και οτιδήποτε 
σχετικό με τα έργα, 
5. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Steering Committee και των 
υπολοίπων που θα πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος 
6.Επιμέλεια υλικού δημοσιότητας 
7. Επικοινωνία με τους επωφελούμενους του σεμιναρίου 
κατάρτισης 
8. Τήρηση αρχείου για την διεξαγωγή του σεμιναρίου (πρακτικά, 
λίστες συμμετεχόντων, ατζέντα, φωτογραφίες κτλ) 

Παραδοτέο : Μηνιαίες αναφορές πεπραγμένων. 
Χρονοδιάγραμμα : Μάρτιος 2020- Ιούνιος 2021 
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Η χρονική διάρκεια της σύμβασης κάθε συνεργάτη θα άρχεται από 
την ημερομηνία υπογραφής της και δεν θα δύναται να υπερβαίνει 
την 30/06/2021, ήτοι τις ημερομηνίες κατά τις οποίες προβλέπεται 
σήμερα να ολοκληρωθεί το διακρατικό πρόγραμμα 
«EnvironmentYou». Η ημερομηνία λήξης της κάθε υπό σύναψη 
σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 
αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση κάθε 
συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 
συμφωνήσαμε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, ως ισχύει. Σε περίπτωση 
παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, θα 
υπάρχει η δυνατότητα παράτασης και της σύμβασης κάθε 
συνεργάτη μέχρι τη λήξη των έργων, εφόσον οι ανάγκες του έργου 
το επιβάλλουν. 



EUROREGION 
NESTOS - MESTA 

GR BG 

ft 

ft 

ft 
ft ^ ft 

interreg 
Greece-Bulgaria 
European Regional Development Fund 

EUROPEAN UNION 

Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ανάλογα με το αντικείμενο 
της σύμβασής του και τη χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται ως εξής : 
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1. Συνεργάτης για την οικονομική παρακολούθηση του έργου : 
Αμοιβή 14.000C (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
2. Συνεργάτης για την υποστήριξη των τεχνικών πακέτων 
εργασίας: Αμοιβή 13.000C (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
3. Συνεργάτης για την διοικητική υποστήριξη του έργου: Αμοιβή 
12.000C (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
Η συνολική αμοιβή των συνεργατών για το χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της σύμβασης του έως τις 30/6/2021 ημερομηνία 
που προβλέπεται σήμερα να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, 
προσδιορίζεται στα 39.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να 
ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τις 
συμβάσεις των συνεργατών κατά το προσδιοριζόμενο στην 
παρούσα χρονικό διάστημα και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και 
τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά 
τμήματα παράδοση των έργων, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου 
ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή 
του Συντονιστή του έργου και την προσκόμιση όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή. Εφόσον η 
προθεσμία ολοκλήρωσης του προγράμματος παραταθεί πέραν της 
30/6/2021, θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης και 
της σύμβασης κάθε συνεργάτη έως την πλήρη ολοκλήρωση του 
προγράμματος. 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου κάθε συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και σης εγκαταστάσεις 
της Ευρωπεριοχής Νέστος-Μέστα στην Δράμα ,καθώς και επιτόπου 
στο έργο και δράσεις του προγράμματος. Επίσης, κάθε συνεργάτης 
θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Συντονιστή του 
έργου και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου. Στις περιπτώσεις 
που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του 
έργου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό της κάθε πράξης, υπό τους όρους που θα 
ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση. 
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Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει κάθε συνεργάτης, όπως 
αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, αυτός/ή θα 
υποχρεούται να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος 
έργου. 0 Συντονιστής του έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και 
πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και 
ποσοτική εκτέλεση του έργου του κάθε συνεργάτη, εγκρίνει και 
υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που ο κάθε 
συνεργάτης θα υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από το 
Συντονιστή του έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση 
πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου 
που εκτέλεσε ο/η κάθε συνεργάτης. 
α)Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση ή ισότιμης 

αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού, β) Γνώση χρήσης Η/Υ. γ) 
Γενική επαγγελματική εμπειρία στο επιστημονικό του αντικείμενο 
τουλάχιστον ενός (1) έτους. δ)Ειδική επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διαχείριση/υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Θα γίνουν 
δεκτές στην παρούσα πρόσκληση και προτάσεις με ειδική 
επαγγελματική εμπειρία μικρότερη των τριών (3) ετών ανά 
ειδικότητα, οι οποίες θα αξιολογηθούν μόνο εφόσον δεν υπάρξουν 
προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική επαγγελματική εμπειρία των 
τριών (3) ετών. ε)Καλή γνώση ξένης γλώσσας και ειδικότερα της 
Αγγλικής γλώσσας. 
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α) Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών σε συναφές με την 
Πρόσκληση αντικείμενο, β) Ικανότητα επικοινωνίας, γ) Ικανότητα 
έκφρασης και μεταδοτικότητα, δ) Κρίση, αυτοπεποίθηση και 
άποψη, ε) Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά. 

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 
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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. 
ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση 
υποψηφιότητας. 
ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση 
υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

Η Ευρωπεριοχή Νέστος- Μέστα διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω 
στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει 
σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Αρθρο 
9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από τον συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο 
απόρριψης της συμμετοχής του. 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και 
με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 
1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω 
Κεφαλαίου «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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4. Βιογραφικό σημείωμα. 

5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν 
π.χ. μεταπτυχιακό. 

6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται). 

7. Αποδεικτικά στοιχεία γενικής επαγγελματικής εμπειρίας του/της υποψηφίου/ας 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) 
ετών ή εναλλακτικά όσης ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας ο/η υποψήφιος/α διαθέτει, 
για την περίπτωση που δεν υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική 
επαγγελματική εμπειρία των τριών (3) ετών (έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας 
για την απόδειξη της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας και αντίγραφα σχετικών 
συμβάσεων ή/και βεβαιώσεις εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ειδικής 
επαγγελματικής εμπειρίας) 

8. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). 
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω : 
S Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εϋνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοϋεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ. 

•S Με Υπεύϋυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη 
σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν 
Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

9. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 
(αφορά στους άνδρες). 

10. Αποδεικτικό κατοχής ξένης γλώσσα. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή 
βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας. 

(Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών 
έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση 
αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας). 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει 
σκόπιμο. 



                                                                     
 
 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ –ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Υπεύθυνος για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ευρωπεριοχής Νέστος- Μέστα επί της οδού Λ. 
Λαμπριανίδη  40 στην Δράμα: κ. Στέφανος Γεωργιάδης, τηλ. 25210-55160 
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ευρωπεριοχής Νέστος- 
Μέστα https://nestosmesta.gr/ απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι 
ενδιαφερόμενοι.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας λόγω του 
Covid-19, θα πρέπει να αποστείλουν τον  ψηφιακό (σκαναρισμένο) Φάκελο Συμμετοχής 
με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά σε μορφή zip/rar στo email της Ευρωπεριοχής 
Νέστος- Μέστα ……………………..  μέχρι τις 4 Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 
με την επισήμανση «Υποβολή φακέλου συμμετοχής για την θέση…………».  
 
Οι  ψηφιακοί Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να φέρουν το τίτλο «Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης 
Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διακρατικό πρόγραμμα «EnvironmentYou: 
Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» που εντάχθηκε στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» και τα αντίστοιχα emails θα πρωτοκολληθούν από εμάς 
με την ημερομηνία παραλαβής τους και μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και 
ώρα.  
 
Οι ψηφιακοί φάκελοι που θα υποβληθούν με email μετά την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.  
 
Η Ευρωπεριοχή Νέστος- Μέστα διατηρεί το δικαίωμα της εν όλης ή εν μέρει ακύρωσης 
της παρούσας προσκλήσεως χωρίς να γεννάται καμία αξίωση για τους υποβάλλοντες 
πρότασης στα πλαίσια αυτής. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nestosmesta.gr/
mailto:nestosmesta@gmail.com


EUROREGION 
NESTOS • MESTA 

CR BG 

• 

A 

ft 

^ ft ^ 

Interreg 
Greece-Bulgaria 
European Regional Development Fund 

EUROPEAN UNION 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή (3) Επιτροπή 
Προμηθειών/Διενέργειας Διαγωνισμών της Ευρωπεριοχής Νέστος- Μέστα (όπως 
ορίσθηκε στην απόφαση του ΔΣ της 7/4/2020) και η λήψη της τελικής απόφασης θα 
γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπεριοχής Νέστος- Μέστα. 

Δράμα,22/4/2020 

Για την Ευρωπεριοχή Νέατος- Μέστα 

GREEK S I D E 
40, Lambrianidis4 

Tel.:+30-5210£$q 
tr. ^W7U?arria-ereece 

Jpffj8(i5210-55161 

Πρόεδρος Δ.Σ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Α ! : Προς την Ευρωπεριοχή Νέστος- Μέστα 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση 
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διακρατικό πρόγραμμα «EnvironmentYou: 
Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» που εντάχθηκε στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ2014-2020» ατόμου με ειδικότητα: 

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της 
παρούσας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής. 
1. Προσωπικά στοιχεία 
Επώνυμο : 
Όνομα : 
Όνομα πατρός : 
2. Στοιχεία αλληλογραφίας 
Οδός και αριθμός: 
Πόλη : 
Ταχυδρομικός κώδικας: 
Αριθμός τηλεφώνου οικίας: Κινητό: 
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας: 
Αριθμός φαξ: 

E-mail: 

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, 
σε περίπτωση απουσίας μου : 
3. Ημερομηνία γέννησης : 
4. Υπηκοότητα : 

5. Στρατιωτική θητεία: 
Απαλλαγή : 

Εκπληρωμένη: 

6. Οικογενειακή 
κατάσταση: 

Αγαμος 

Έγγαμος Αρ. τέκνων 
Διαζευγμένος Αρ. τέκνων 



ft ^ ft 
ft ft ft 

EUROREOION 
ft 

ft 1 <*BE κ ft 

ft ft 

* Λ ώ 

Interreg 
Greece-Bulgaria 
E u r o p e a n R e g i o n a l D e v e l o p m e n t F u n d 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρβρο 8 N.1699/1988) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελε/χθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ<1>: 

0 - Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Ονομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης®1: 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Email): 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 

α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 
β) Έ χ ω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ' αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους), 
γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
δ) Δεν έχω 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 είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 
περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 
στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ομογενής. 
ζ) Έ χ ω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον. 
η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους 
ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 
θ) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής 
κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. 
ι) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. 
ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με την δήλωσή μου στην πρόταση υποψηφιότητας. 
ιβ) Έ χ ω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής 
ημερομηνίας. 
Ιγ) Ολα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά που έχω υποβάλλει είναι αληθή 

Ημερομηνία: 

Ο - Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 



ft ft 

ft ^ 
ft ft 

ft A ft 
l ^ i European Regional Development F u n d 

Interreg 
Greece-Bulgaria 

EUROPEAN UNION 


