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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
& ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
Λαμία, 3 Αυγοφςτου 2018 

Αρικμ. Πρωτ.: 2506 

Σαχ. Διεφκυνςθ : Λ. Καλυβίων  2, Λαμία                                                                   
Σαχ. Κϊδικασ    : 351 32 
Πλθροφορίεσ    : Γ. Γουργιϊτθσ 
Σθλζφωνο         : 2231354719 
Σθλεομοιότυπο  : 2231354720 
Δ/νςθ θλ. ταχ.  : g.gourgiotis@1183.syzefxis.gov.gr 

 
 

ΠΡΟ :  
Οικονομικοφσ Φορείσ 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ  τερεάσ Ελλάδασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Κζντρο 
Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠ 
5003707 του Ε.Π. «τερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφζρεται για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ  ςτθν 
“Καταγραφή και αναγνώριςη αναγκών κλάδων επιχειρήςεων ςτην Περιφζρεια τερεάσ  Ελλάδασ” ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ ανωτζρω πράξθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που αποτυπϊνονται ςυνοπτικά ςτον 
ακόλουκο πίνακα.  
 

Αρικμόσ ζγκριςθσ δαπάνθσ 2505/03.08.2018/Απόφαςθ Προζδρου ΠΣΑ ΠΕ 

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ Δεκαοκτϊ  χιλιάδεσ ευρϊ (18.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

CPV  79313000-1  Τπθρεςίεσ εκτίμθςθσ απόδοςθσ 

Διαδικαςία Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ 

Κριτιριο Ανάκεςθσ Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 

Καταλθκτικι θμερομθνία 
κατάκεςθσ προςφορϊν 

Σετάρτθ 22 Αυγοφςτου 2018 

Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν Ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ υποβολισ προςφοράσ 

 
 

Η παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Περιφερειακό Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ςτθν 
διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 
 
 
1. Αντικείμενο τησ υπηρεςίασ 

Αντικείμενο τθσ δαπάνθσ είναι θ παροχι υπθρεςίασ εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθ του Περιφερειακοφ 
Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ςτθν “Καταγραφι και αναγνϊριςθ αναγκϊν κλάδων επιχειριςεων 
ςτθν Περιφζρεια τερεάσ  Ελλάδασ”  

Σελικό παραδοτζα αποτελεί θ ςφνταξθ και υποβολι ζκκεςθσ διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ 
εργαςίασ θ οποία κα περιλαμβάνει τθν αντιςτοίχθςθ των εκροϊν τθσ με τισ προτεραιότθτεσ τθσ 
Περιφζρειασ, όπωσ αυτζσ ζχουν προκφψει από τθν τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, RIS3. Οι 
προτεραιότθτεσ είναι οι κάτωκι: 
  Αγρό – διατροφι 
  Βιομθχανία τθσ εμπειρίασ 
  Μζταλλο και μεταλλικά προϊόντα 

http://www.pste.gov.gr/
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Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ κα περιλαμβάνεται θ ςυνεργαςία του ΚΤΕ με 
τον Εκνικό Μθχανιςμό Διάγνωςθσ Αναγκϊν τθσ Αγοράσ Εργαςίασ για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων που 
κζτει αυτόσ.  

Η λεπτομερισ περιγραφι του Αντικειμζνου τθσ δαπάνθσ περιλαμβάνεται ςτο  παράρτθμα τθσ 
παροφςθσ.  

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Πράξθσ «Κζντρο Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) 
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠ 5003707 ςτο Επ. Πρόγραμμα 
«τερεά Ελλάδα 2014-2020», Πακζτο Εργαςίασ 2 (ΠΕ 2)  “Παρζμβαςθ-υποςτιριξθ” και ειδικότερα Π2.2 
"Τπθρεςίεσ καταγραφισ αναγκϊν υποςτιριξθσ - Τπθρεςίεσ Παρζμβαςθσ"  

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ. 
 

2. Κατάρτιςη και υποβολή προςφορών 

Οι οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, ι ενϊςεισ αυτϊν των 
προςϊπων), καλοφνται να υποβάλλουν οικονομικι προςφορά ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω: 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ  
για τθν παροχι υπθρεςίασ εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθσ του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ 
Ελλάδασ ςτθν “Καταγραφή και αναγνώριςη αναγκών κλάδων επιχειρήςεων ςτην Περιφζρεια τερεάσ  

Ελλάδασ” ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Κζντρο Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) Περιφζρειασ 
τερεάσ Ελλάδασ» 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 

Επωνυμία  

Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ  

Σθλζφωνο & Σθλεομοιότυπο   

Δ/νςθ θλεκτρ. ταχυδρομείου  

 
Ο φάκελοσ κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ: «Να μθν ανοιχτεί από το πρωτόκολλο ι τθν 

γραμματεία».  
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Σμιμα Επιςτθμονικοτεχνικισ Τποςτιριξθσ & Τλοποίθςθσ 

Προγραμμάτων του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ (Λ. Καλυβίων 2 – Σ.Κ.35132). 
Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ προςωπικϊσ ι δια εκπροςϊπου 

και ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. 
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: Σετάρτθ 22 Αυγοφςτου 2018 
 
Ο φάκελοσ κάκε Προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ ανεξάρτθτουσ (2) δφο 

υποφακζλουσ με τουσ κατωτζρω τίτλουσ:     
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»    
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»  
 

Α.Τποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»    
Ο υποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» του ενδιαφερομζνου πρζπει να περιζχει τα εξισ:   

α) Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, το 
απαςχολοφμενο προςωπικό ϊςτε να  αποδείξει ότι διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, 
ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου.  

β) Πιςτοποιθτικό ότι είναι μζλθ του οικείου Επιμελθτθρίου.  
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γ) Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ τουσ  δεν ζχουν καταδικαςτεί  με τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτισ διατάξεισ του ν.4412/2016:ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, 
τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ και παιδικι εργαςία και 
άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.   

δ) Πιςτοποιθτικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ.   
ε)  Πιςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  
ςτ) ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου:  Σα νομικά πρόςωπα κα πρζπει πρόςκετα να υποβάλλουν όλα 

τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του υποψιφιου Αναδόχου 
και θ τιρθςθ των ςχετικϊν διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ, με τισ τυχόν τροποποιιςεισ τουσ.  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν 
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία.   

Όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου πρζπει να προςκομίηεται για 
τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) 

Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που απαιτοφνται είναι τα ακόλουκα:  
Για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ:  
 Σο φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ από όπου προκφπτει θ 

ςφςταςθ κακϊσ και θ πλζον πρόςφατθ τροποποίθςθ του καταςτατικοφ     
 Πρακτικό του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα, από το οποίο να 

προκφπτουν τα πρόςωπα που νόμιμα εκπροςωποφν και δεςμεφουν µε τθν υπογραφι τουσ το 
νομικό πρόςωπο, μαηί µε τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ  ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ   

Για τισ Εταιρίεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ:  
 Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ    
 Σο φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ όπου δθμοςιεφκθκε θ περίλθψθ του καταςτατικοφ  

ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ  
Για τισ Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ (ΙΚΕ):  
 Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και τυχόν 

τροποποίθςθσ   ι πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ  
Για τισ Ομόρρυκμεσ και τισ Ετερόρρυκμεσ Εταιρίεσ:  
 Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και τυχόν 

τροποποίθςθσ   
Για ατομικι επιχείρθςθ – Φυςικό Πρόςωπο:  
 Φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

  
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Όλα τα δικαιολογθτικά κατατίκενται ςφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν.4250/2014, ιτοι:  
α)Εφόςον πρόκειται για δθμόςια ζγγραφα κατατίκενται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ και  
β)Εφόςον πρόκειται για ιδιωτικά ζγγραφα κατατίκενται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα 

αντίγραφα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 
θμειϊνεται ότι για τα δικαιολογθτικά (γ) και (δ) εάν θ κατάκεςθ εντόσ τθσ οριηόμενθσ με τθν 

παροφςα πρόςκλθςθ καταλθκτικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι των προςφορϊν δεν είναι δυνατι, 
μπορεί να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 όπου κα δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν τελεί 
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υπό τισ εν λόγω καταςτάςεισ  και ςτθ ςυνζχεια κα πρζπει να  προςκομιςκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά 
πριν τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.  

Η Τπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από 
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ υποβάλλεται:  αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.), από τουσ διαχειριςτζσ,  ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 
εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

 
Β.Τποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει είναι ςφραγιςμζνοσ και να περιλαμβάνει τθν 
ςυνολικι οικονομικι προςφορά  για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ, θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ και 
αρικμθτικϊσ, ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται από τον 
προςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα.    

Φόροι, ΦΠΑ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων, κάκε άλλθ νομικι επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ μθ 
ρθτά κακοριηόμενθ από τθν παροφςα, επιβαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί 
ςτθν προςφορά του διαγωνιηόμενου.  
 

3. Ιςχφσ προςφορών 
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ µε τθν προςφορά του δεςμεφεται να υλοποιιςει το ζργο ςτον  

προδιαγεγραμμζνο χρόνο και ςτθν ποιότθτα και επίπεδο ςφμφωνα µε τθν προςφορά του και τουσ όρουσ 
τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. Οι προςφορζσ δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 90 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Εάν ηθτθκεί, μπορεί 
να γίνει παράταςθ του χρόνου ιςχφοσ για ίςο διάςτθμα. Προςφορά που κα υπερβαίνει τθν 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. τθν περίπτωςθ ιδιαίτερα 
χαμθλϊν οικονομικϊν προςφορϊν δφνανται να ηθτθκοφν εγγράφωσ οι όποιεσ πρόςκετεσ διευκρινιςεισ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμζνου να κρικεί το αποδεκτό ι μθ 
τθσ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ.          
 
υνημμζνα: 
Παράρτθμα - Περιγραφι του Αντικειμζνου 
Εςωτερική Διανομή: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράςθσ 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ ΣΟΤ ΠΣΑ 
 
 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Περιγραφή του Αντικειμζνου 
 

Αντικείμενο τθσ δαπάνθσ είναι θ παροχι υπθρεςίασ εξειδικευμζνθσ υποςτιριξθ του Περιφερειακοφ 
Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ςτθν “Καταγραφι και αναγνϊριςθ αναγκϊν κλάδων επιχειριςεων 
ςτθν Περιφζρεια τερεάσ  Ελλάδασ”  

Σελικό παραδοτζα αποτελεί θ ςφνταξθ και υποβολι ζκκεςθσ διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ 
εργαςίασ θ οποία κα περιλαμβάνει τθν αντιςτοίχθςθ των εκροϊν τθσ με τισ προτεραιότθτεσ τθσ 
Περιφζρειασ, όπωσ αυτζσ ζχουν προκφψει από τθν τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, RIS3. Οι 
προτεραιότθτεσ είναι οι κάτωκι: 
  Αγρό – διατροφι 
  Βιομθχανία τθσ εμπειρίασ 
  Μζταλλο και μεταλλικά προϊόντα 
Προκειμζνου να εκπλθρωκεί ο ςκοπόσ του ζργου, κα πρζπει να παραςχεκοφν κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
 Ζκκεςθ διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ θ οποία κα περιλαμβάνει τθν αντιςτοίχθςθ των 

εκροϊν τθσ με τισ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ, όπωσ αυτζσ ζχουν προκφψει από τθν τρατθγικι 
Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, RIS3. 

 
 
υνοπτική παρουςίαςη περιεχομζνου 
 

(α) Η αγορά εργαςίασ ςτην Περιφζρεια τησ Στερεάσ Ελλάδασ 

Αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ ςυνολικισ αγοράσ εργαςίασ (μεγζκθ, βαςικά 

χαρακτθριςτικά και τάςεισ) ςτθν περιφζρεια τθσ τερεάσ Ελλάδασ. Η ανάλυςθ κα βαςιςτεί ςε κφρια 

δθμογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά μεγζκθ που κα αντλθκοφν από δευτερογενείσ πθγζσ, διακζςιμεσ 

ςε περιφερειακό επίπεδο (όπωσ π.χ. οι Περιφερειακοί Λογαριαςμοί τθσ ΕΛ.ΣΑΣ).  

Ενδεικτικά, θ ανάλυςθ κα καλφπτει τα ακόλουκα πεδία (ανάλυςθ ςε διψιφιο επίπεδο περιφζρειασ ΝUTS 

2): 

- Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ (τελευταία πενταετία) 

- Διαχρονικι εξζλιξθ τθσ απαςχόλθςθσ ανά κφριο κλάδο δραςτθριότθτασ (ανάλυςθ ςε μονοψιφιο 

επίπεδο NACE Rev.2) 

- Βαςικά χαρακτθριςτικά απαςχόλθςθσ όπωσ π.χ. ανά φφλο, θλικία, επαγγελματικό status 

(αυτοαπαςχόλθςθ, μιςκωτι εργαςία), είδοσ εργαςίασ (θμιαπαςχόλθςθ, πλιρθσ απαςχόλθςθ), 

επίπεδο εκπαίδευςθσ κλπ. 

(β) Κύρια χαρακτηριςτικά τησ αγοράσ εργαςίασ τησ Στερεάσ Ελλάδασ ςε κλαδικό επίπεδο 

Αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ (μεγζκθ, βαςικά χαρακτθριςτικά και 

τάςεισ) ςτθν Περιφζρεια τθσ τερεάσ Ελλάδασ ανά κλάδο ενδιαφζροντοσ. Ο εξεταηόμενοσ κλάδοσ κα 

ταυτίηεται ςτο μζγιςτο δυνατό με τισ προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ, ζτςι όπωσ αυτζσ προκφπτουν από 

τθσ τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ RIS3, ιτοι:  

 Αγρό – διατροφι 

 Βιομθχανία τθσ εμπειρίασ 

 Μζταλλο και μεταλλικά προϊόντα 
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 Κακαρζσ – Πράςινεσ Σεχνολογίεσ 

 Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

 Ανκρϊπινο Δυναμικό 

Σο επίπεδο αντιςτοίχιςθσ αποτελεί ςυνάρτθςθ των διακζςιμων ςτοιχείων απαςχόλθςθσ ςε επίπεδο 

Περιφζρειασ και κλάδου, ζτςι όπωσ αυτά ςυλλζγονται από εκνικζσ και διεκνείσ δευτερογενείσ πθγζσ 

δεδομζνων (ενδεικτικά αναφζρονται οι Περιφερειακοί Λογαριαςμοί τθσ ΕΛ.ΣΑΣ, οι τατιςτικζσ 

Διάρκρωςθσ Επιχειριςεων κλπ.). Σο ίδιο ιςχφει και για τον χρονικό ορίηοντα για τον οποίο εξετάηονται τα 

κλαδικά και περιφερειακά ςτοιχεία τθσ αγοράσ εργαςίασ. 

Ενδεικτικά, θ ανάλυςθ κα καλφπτει τα ακόλουκα πεδία (ανάλυςθ ςε διψιφιο κλαδικό επίπεδο NACE Rev. 

2 και διψιφιο επίπεδο περιφζρειασ ΝUTS 2): 

- Επίπεδα απαςχόλθςθσ  

- Αρικμόσ επιχειριςεων  

- Κόςτοσ εργαςίασ 

- % μεταβολισ απαςχόλθςθσ 

 

Κλάδοι δραςτηριοτήτων 

Η καταγραφι και αναγνϊριςθ αναγκϊν κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τουσ ακόλουκουσ 

κλάδουσ επιχειριςεων ςτθν Περιφζρεια τερεάσ  Ελλάδασ: 

  Αγρό – διατροφι 

01  Φυτικι και ηωικι παραγωγι, κιρα και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ    

02  Δαςοκομία και υλοτομία 

03  Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια 

10  Βιομθχανία τροφίμων 

11  Ποτοποιία    

  Βιομθχανία τθσ εμπειρίασ 

55  Καταλφματα                

77.21  Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν αναψυχισ και ακλθτικϊν ειδϊν 

79.12  Δραςτθριότθτεσ γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν 

93.21  Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων 

32.10  Καταςκευι κοςμθμάτων, πολφτιμων αντικειμζνων και ςυναφϊν ειδϊν   

 Μζταλλο και μεταλλικά προϊόντα 

07  Εξόρυξθ μεταλλευμάτων 

24  Παραγωγι βαςικϊν μετάλλων 

25  Καταςκευι μεταλλικϊν προϊόντων, με εξαίρεςθ τα μθχανιματα και τα είδθ εξοπλιςμοφ 

 Κακαρζσ – Πράςινεσ Σεχνολογίεσ 
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35  Παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φυςικοφ αερίου, ατμοφ και κλιματιςμοφ 

 Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

26  Καταςκευι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θλεκτρονικϊν και οπτικϊν προϊόντων 

 

 

Χρονοδιάγραμμα Ζργου 

Σο ζργο ζχει χρονικι διάρκεια τριϊν (3) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ  ςφμβαςθσ.  

 

 
 
 
 


