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ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» 

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ στο πλαίσιο 

της Α’ Πρόσκλησης "Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρµογής 

µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτοµα εντός της 

οικονοµικής κρίσης" ,το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράµµατος 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε θέµα: «∆ιαρθρωτική 

προσαρµογή των επιχειρήσεων εντός της οικονοµικής κρίσης» θεµατικός 

άξονας 2, άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6: "Ενίσχυση της 

Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων" του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού" 2007-

2013 και ύστερα από την απόφαση υπ’ αριθ. 198/2011 του ∆ιοικητικού του 

Συµβουλίου  καλεί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε χώρα της Ε.Ε. 

να εκδηλώσουν, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από τη 

δηµοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Φοροτεχνικών Ένωσης και της ανάρτησης της στην εξώθυρα των γραφείων 

του Συλλόγου, ενδιαφέρον συνοδευόµενο από Οικονοµική Προσφορά. 

Αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 

απευθείας ανάθεση σε Σύµβουλο για την παροχή των  παρακάτω 

συµβουλευτικών υπηρεσιών:  

• Τη σύνταξη των Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής (Αρχικού 
και Επικαιροποιηµένου)  

• Την εξεύρεση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συµµετάσχουν στην  
Πρόσκληση Β του συγκεκριµένου Προγράµµατος για την υποβολή  του 
φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραµµα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια 
διαρθρωτικής προσαρµογής τους), 

• Την οµαδοποίηση των απασχολούµενων στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 
για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν 
από το Κλαδικό Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής.  



 
 

 
 

• Τη σύνταξη επικαιροποιηµένων Κλαδικών Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής 
Προσαρµογής σύµφωνα µε τον τελικό αριθµό των επιχειρήσεων που θα 
υπαχθούν ως ∆ικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’.   

• Την υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης και τη σύνταξη ∆ελτίων ∆ήλωσης 
∆απανών και ∆ελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα 
ενταχθούν στην Πρόσκληση Β. 

 

Κριτήρια επιλογής: 

• Χαµηλότερη τιµή 

Η καταληκτική ηµεροµηνία και τόπος υποβολής των προσφορών είναι η 20 
Απριλίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στην έδρα της Ένωσης 
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Ταχ. ∆ιεύθυνση:  
ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 
22, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α). 
 
Οι προσφορές µπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή µε ταχυδροµική 
επιστολή ή µε courier που να απευθύνεται στην Ένωση Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελµατιών Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, στην διεύθυνση ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 22, 
3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α. Προσφορές που κατατίθενται µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται 
υπόψη. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 21/4/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10.30 π.µ. στα Γραφεία της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, στην διεύθυνση ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ, 22, 3Ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ. 34100 
ΧΑΛΚΙ∆Α. 
 

Πληροφορίες: 

κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Τηλ. 22210 84530         

Email: George@labrou.gr 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ∆.Σ. 


