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1. Συνοπτική περιγραφή πράξης 

Η Πράξη με τίτλο «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ», έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 

296253) με την υπαριθμ. 0.10129/6.1518/23-7-2010 σχετική Απόφαση Ένταξης. 

Η Πράξη αποτελείται από τρία υποέργα. 

Το υποέργο 1 με τίτλο «Μελέτη Business Process Re-engineering (BPR)» θα υλοποιη-

θεί με ίδια μέσα. Στο πλαίσιο του υποέργου, προβλέπεται: 

- η διενέργεια έρευνας για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και την διά-

γνωση των αναγκών των εμπορικών συλλόγων ανά την επικράτεια,  

- η εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και Σχεδίου δράσης 

για το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ,  

- η εκπόνηση και η υποστήριξη εφαρμογής μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών 

διεργασιών για την ΕΣΕΕ, τις 13 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 40 Εμπορικούς 

Συλλόγους της ΕΣΕΕ. Στο πλαίσιο εκπόνησης των παραπάνω μελετών θα πραγματο-

ποιηθεί πλήρης καταγραφή των επιχειρησιακών διεργασιών, καταγραφή των ρόλων 

και των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, προτάσεις για βελτίωση του συ-

στήματος διεργασιών κ.ά. Επίσης, προβλέπεται και η παροχή συμβουλευτικής υποστή-

ριξης και κατάλληλης τεχνογνωσίας προς τους παραπάνω φορείς της ΕΣΕΕ από έμπει-

ρους συμβούλους. 

Το υποέργο 2 με τίτλο «Εκπόνηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιό-

τητας κατά ISO 9000 και του περιβάλλοντος κατά ISO 14000»  θα υλοποιηθεί μέσω 

αναδόχου που θα επιλεγεί με ανοικτή διαδικασία (ΠΔ 118/2007).  

Το υποέργο 3 με τίτλο «Πλήρης μηχανοργάνωση και υιοθέτηση συστήματος Manage-

ment Information System (M.I.S.)»  θα υλοποιηθεί επίσης μέσω αναδόχου που θα επι-

λεγεί με ανοικτή διαδικασία (ΠΔ 118/2007).  
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2. Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου υποέργου 1 

Βασικό αντικείμενο του Υποέργου 1, το οποίο αναλύεται στην παρούσα απόφαση, 

είναι: 

• Η διενέργεια έρευνας για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και την 

διάγνωση των αναγκών των εμπορικών συλλόγων ανά την επικράτεια. 

• Η εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και Σχεδίου δρά-

σης για το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ. 

• Η εκπόνηση αρχικά τριών (3) μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργα-

σιών και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάλληλης τεχνογνωσίας  για 

την ΕΣΕΕ, για μία Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και έναν Εμπορικό Σύλλογο. 

Οι μελέτες αυτές θα δράσουν ως Πιλότοι και υλικό αναφοράς για την αναδιοργά-

νωση των επιχειρησιακών διεργασιών στις υπόλοιπες 12 Ομοσπονδίες Εμπορικών 

Συλλόγων της χώρας και σε άλλους 39 Εμπορικούς Συλλόγους. Στο πλαίσιο εκπό-

νησης των παραπάνω μελετών θα πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή των επι-

χειρησιακών διεργασιών, καταγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του αν-

θρώπινου δυναμικού, προτάσεις για βελτίωση του συστήματος διεργασιών κ.ά. 

• Η εκπόνηση και η υποστήριξη εφαρμογής μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησια-

κών διεργασιών στις υπόλοιπες 12 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων της χώρας 

και σε άλλους 39 Εμπορικούς Συλλόγους (συνολικά 51). Στο πλαίσιο εκπόνησης 

των παραπάνω μελετών θα πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή των επιχειρησια-

κών διεργασιών, καταγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού, προτάσεις για βελτίωση του συστήματος διεργασιών κ.ά. Επίσης, προ-

βλέπεται και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάλληλης τεχνογνωσίας 

προς τους παραπάνω φορείς της ΕΣΕΕ από έμπειρους συμβούλους.  

• Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης, ε-

φαρμογής και πιστοποίησης των παραδοτέων που θα παραχθούν στο πλαίσιο των 

Υποέργων 2 και 3 (Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (κατά ISO 9000) και του 

Περιβάλλοντος (κατά ISO 14000) και πληροφοριακά συστήματα M.I.S.). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα δημιουργηθεί και θα δραστηριοποι-

ηθεί Ομάδα Έργου. Ο Υπεύθυνος του Έργου είναι αρμόδιος για την οργά-

νωση, τη λειτουργία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Ομάδας 

Έργου. Η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από τα εξής στελέχη: 
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• Στέλεχος 1 (Βοηθός Υπεύθυνου Έργου): Ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης 

με εμπειρία στη διαχείριση και διοίκηση έργων, ο οποίος θα υποστηρίζει τις δρα-

στηριότητες του Υπευθύνου Έργου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Βοη-

θός Υπεύθυνου Έργου θα υποστηρίξει την υλοποίηση και παρακολούθηση του 

συνόλου της πράξης (διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

πράξης, επιστημονική εποπτεία και διαχείριση των ζητημάτων της πράξης, παροχή 

υποστήριξης για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών ενερ-

γειών που αφορούν τις συνολικές απαιτήσεις της πράξης, παροχή υποστήριξης σε 

όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης των παρα-

δοτέων που θα παραχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων της πράξης).  

• Στελέχη 2 & 3 (Σύμβουλοι Εκπόνησης Πιλοτικών Μελετών BPR): Δύο (2) 

επιστημονικοί συνεργάτες με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών αναδιοργάνωσης 

επιχειρησιακών διεργασιών και στην ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης, οι οποίοι 

θα αναλάβουν την εκπόνηση τριών (3) μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών 

διεργασιών (για την ΕΣΕΕ, για μία Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και έναν Ε-

μπορικό Σύλλογο), καθώς και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και τε-

χνογνωσίας στους παραπάνω φορείς. Οι μελέτες αυτές χαρακτηρίζονται ως «πιλο-

τικές» γιατί θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό αναφοράς για την αναδιοργάνωση των 

επιχειρησιακών διεργασιών στις υπόλοιπες 12 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων 

της χώρας και σε άλλους 39 Εμπορικούς Συλλόγους. Στο πλαίσιο εκπόνησης των 

παραπάνω μελετών θα πραγματοποιηθεί πλήρης καταγραφή των επιχειρησιακών 

διεργασιών, καταγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του ανθρώπινου δυ-

ναμικού, προτάσεις για βελτίωση του συστήματος διεργασιών κ.ά.  

• Στέλεχος 4 (Επικεφαλής Συμβούλων Υποστήριξης BPR): Ένας (1) επιστη-

μονικός συνεργάτης με εμπειρία στη διοίκηση έργων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-

των του περιλαμβάνεται η συμμετοχή του στην αξιολόγηση των υποψηφίων 

Συμβούλων Υποστήριξης BPR, η εκπαίδευσή τους, η οργάνωση και ο συντονισμός 

τους, καθώς και η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε αυτούς κατά την φάση υλο-

ποίησης των μελετών αναδιοργάνωσης και της παροχής συμβουλευτικής υποστή-

ριξης σε  51 φορείς της ΕΣΕΕ (12 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 39 Ε-

μπορικοί Σύλλογοι).  

• Σύμβουλοι Υποστήριξης BPR: Προβλέπεται η απασχόληση ικανού αριθμού 

Συμβούλων (από 20 έως 51 Σύμβουλοι) για την εκπόνηση και την υποστήριξη 

εφαρμογής μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών σε 51 φορείς 

της ΕΣΕΕ (12 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 39 Εμπορικοί Σύλλογοι).  
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Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 θα υλοποιηθούν οι παρακάτω 

δράσεις: 

Δράση 1: Συντονισμός, υποστήριξη, διοίκηση έργου 

Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δράσεις συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και 

διοίκησης του έργου: 

- διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου,  

- επιστημονική εποπτεία και διαχείριση των ζητημάτων του έργου (εποπτεία και 

διασφάλιση της ποιότητας των μελετών BPR και των υπηρεσιών υποστήριξης για 

την εφαρμογή τους), 

- διεκπεραίωση όλων των διοικητικών ενεργειών που αφορούν τις συνολικές απαι-

τήσεις του έργου, 

- επικοινωνία και ενημέρωση εμπλεκομένων, 

- οργάνωση και συντονισμός των Συμβούλων Υποστήριξης BPR, 

- τεκμηρίωση προδιαγραφών και παροχή υποστήριξης σε όλες τις φάσεις σχεδια-

σμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης των παραδοτέων που θα παρα-

χθούν στο πλαίσιο της πράξης, 

- σύνταξη τευχών διακήρυξης και υποστήριξη διαδικασιών ανάθεσης σε αναδό-

χους (στο πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων 2 και 3). 

Για την υλοποίηση της δράσης 1, εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν ο Υπεύθυνος Έργου 

και ένα εξειδικευμένο στέλεχος της Ομάδας Έργου (Στέλεχος 1: Βοηθός Υπεύθυνου 

Έργου) για 37,8 Α/Μ συνολικά. 

Παραδοτέα Δράσης 1: 

- Π.1 / Διοίκηση έργου - Αναφορές πεπραγμένων & Παρουσιολόγια, σε μηνιαία βά-

ση, των στελεχών που απασχολούνται στο πλαίσιο της δράσης 

 

Δράση 2: Διενέργεια έρευνας για την καταγραφή της υφιστάμενης κατά-

στασης και την διάγνωση των αναγκών των εμπορικών συλλόγων ανά την 

επικράτεια. 

Με σκοπό την διαμόρφωση τεκμηριωμένης εικόνας αναφορικά με την επιλογή των 

εμπορικών συλλόγων ανά την επικράτεια που θα ενισχυθούν μέσω της εκπόνησης 

Μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών, ο Υπεύθυνος Έργου θα σχε-

διάσει και ακολούθως θα διενεργήσει έρευνα για την καταγραφή της υφιστάμενης 
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κατάστασης και την διάγνωση των αναγκών των εμπορικών συλλόγων ανά την επι-

κράτεια. 

Για την υλοποίηση της δράσης 2, εκτιμάται ότι θα απασχοληθεί ο Υπεύθυνος Έργου 

για 4 Α/Μ συνολικά.  

Παραδοτέα Δράσης 2: 

Π.2 / 1 έρευνα για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την διάγνωση 

των αναγκών των εμπορικών συλλόγων ανά την επικράτεια. 

 

Δράση 3: Εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του 

Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ και Σχεδίου Δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται η εκπόνηση Μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπο-

ρίου της ΕΣΕΕ, καθώς και Σχέδιο Δράσης (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για ορ-

γανωτικές αλλαγές) που θα βελτιώσουν το παραγόμενο έργο αλλά και τη λειτουργία 

του ΚΑΕΛΕ στο απώτερο μέλλον. 

Για την υλοποίηση της δράσης 3, εκτιμάται ότι θα απασχοληθεί ο Υπεύθυνος Έργου 

για 3,2 Α/Μ συνολικά. 

Παραδοτέα Δράσης 3: 

Π.3 / 1 μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του Κέντρου Ανάπτυξης 

Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ. 

 

Δράση 4: Εκπόνηση Πιλοτικών Μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών 

Διεργασιών και υποστήριξη εφαρμογής 

Με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του συνόλου των Μελετών Αναδιοργάνωσης 

Επιχειρησιακών Διεργασιών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του υποέργου, θα εκ-

πονηθούν αρχικά τρεις (3) μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών: για 

την ΕΣΕΕ, για μία Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και έναν Εμπορικό Σύλλογο. Οι 

μελέτες αυτές χαρακτηρίζονται ως «πιλοτικές» γιατί θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό 

αναφοράς για την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διεργασιών στις υπόλοιπες 12 

Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων της χώρας και σε άλλους 39 Εμπορικούς Συλλό-

γους. Στο πλαίσιο εκπόνησης των παραπάνω μελετών θα πραγματοποιηθεί πλήρης 

καταγραφή των επιχειρησιακών διεργασιών, καταγραφή των ρόλων και των αρμοδιο-
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τήτων του ανθρώπινου δυναμικού, προτάσεις για βελτίωση του συστήματος διεργα-

σιών κ.ά. 

Κάθε μία από τις τρεις (3) παραπάνω Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διερ-

γασιών θα προκύψει ως εκροή των παρακάτω ενδεικτικών δραστηριοτήτων:  

• Λεπτομερής τεκμηρίωση της οργανωτικής δομής,  

• Αναλυτική τεκμηρίωση Περιγραφών Θέσεων Εργασίας, 

• Πλήρης καταγραφή των επιχειρησιακών διεργασιών (αποτύπωση περιεχομένου 

διαδικασιών και ροών), 

• Εντοπισμός δυνατών / αδύνατων σημείων αναφορικά με την αξιοποίηση των επι-

χειρησιακών πόρων, 

• Επαναπροσδιορισμός αναγκών, ρόλων και οργανωτικής δομής 

• Σενάρια για ανασχεδιασμό του συστήματος διεργασιών / επιλογή σεναρίου 

• Εκπόνηση Σχεδίου Μετάπτωσης & Διαχείρισης αλλαγών 

Προβλέπεται επίσης η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας στους 

παραπάνω φορείς, στο πλαίσιο εφαρμογής των μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησι-

ακών διεργασιών που θα εκπονηθούν. 

Για την υλοποίηση της δράσης 4, εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν ο Υπεύθυνος έργου 

και δύο (2) εξειδικευμένα στελέχη της Ομάδας Έργου (Στελέχη 2 και 3: Σύμβουλοι 

Εκπόνησης Πιλοτικών Μελετών BPR) για 13,6 Α/Μ συνολικά. 

Παραδοτέα Δράσης 4: 

- Π.4 / 3 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών  

  

Δράση 5: Εκπόνηση Μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 
και υποστήριξη εφαρμογής σε Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και Ε-

μπορικούς Συλλόγους της ΕΣΕΕ 

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η απασχόληση ικανού αριθμού Συμβούλων (από 

20 έως 51 Σύμβουλοι) για την εκπόνηση και την υποστήριξη εφαρμογής μελετών α-

ναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών σε 51 φορείς της ΕΣΕΕ (12 Ομοσπονδίες 

Εμπορικών Συλλόγων και 39 Εμπορικοί Σύλλογοι). 

Ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τον Επικεφαλής των Συμβούλων Υποστήριξης 

BPR, θα αξιολογήσουν, θα επιλέξουν, θα εκπαιδεύσουν και θα συντονίσουν τη δράση 

των Συμβούλων Υποστήριξης BPR οι οποίοι θα αναλάβουν την εκπόνηση και την υ-
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ποστήριξη εφαρμογής μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διεργασιών σε 51 

φορείς της ΕΣΕΕ (12 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 39 Εμπορικοί Σύλλογοι).  

Οι Σύμβουλοι Υποστήριξης BPR, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως υλικό α-

ναφοράς για τις εργασίες τους από τις τρεις (3) μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρησια-

κών διεργασιών (για την ΕΣΕΕ, για μία Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και έναν 

Εμπορικό Σύλλογο) που αποτελούν παραδοτέο της δράσης 4. 

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

δράσεις για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των παραπάνω φο-

ρέων, ενώ θα ληφθεί μέριμνα για τη λήψη ανάδρασης από τους  παραπάνω φορείς με 

σκοπό την τεκμηρίωση και υλοποίηση προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες. 

Για την υλοποίηση της δράσης 5, εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν ο Υπεύθυνος Έρ-

γου, ο Επικεφαλής των Συμβούλων Υποστήριξης BPR και ικανός αριθμός Συμβούλων 

(από 20 έως 51 Σύμβουλοι για την κάλυψη 153 Α/Μ που απαιτούνται συνολικά) για 

την εκπόνηση και την υποστήριξη εφαρμογής μελετών αναδιοργάνωσης επιχειρησια-

κών διεργασιών σε 51 φορείς της ΕΣΕΕ (12 Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων και 39 

Εμπορικοί Σύλλογοι). 

Παραδοτέα Δράσης 5: 

- Π.5 / 51 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών  
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Λοιπές υποστηρικτικές δραστηριότητες και δαπάνες 

6.1  Προμήθεια Αναλωσίμων 

Για την υλοποίηση της πράξης, είναι αναγκαία η προμήθεια ορισμένων αναλωσίμων. 

Τα αναλώσιμα αυτά, θα καλύψουν τις ανάγκες της Ομάδας Έργου. 

Την υλοποίηση της προμήθειας αυτής, θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα προκύψει 

από Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 

118/2007, ΦΕΚ 150/Α’/10-7-2007). 

Για την υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας, προβλέπεται ότι το κόστος θα ανέλθει 

έως το ποσό των 28.860,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

6.2  Δημοσιεύσεις 

Για την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να γίνει μια σειρά από δημοσιεύσεις στον 

τύπο, οι οποίες αφορούν: 

 τη διενέργεια διαγωνισμών (δημοσίευση των περιλήψεων των διακηρύξεων: α) 

για την ανάδειξη Αναδόχου για το ΥΕ 2 και β) για την ανάδειξη Αναδόχου για το 

ΥΕ 3), 

 την πρόσληψη στελεχών της Ομάδας Έργου (δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος) 

 λοιπές σχετικές καταχωρήσεις, απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. 

Την υλοποίηση των παραπάνω δημοσιεύσεων, θα αναλάβει Ανάδοχος ο οποίος θα 

προκύψει από Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (αναλογική εφαρμογή των διατάξεων 

του ΠΔ 118/2007, ΦΕΚ 150/Α’/10-7-2007). 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δημοσιεύσεων, προβλέπεται ότι το κόστος θα α-

νέλθει έως το ποσό των 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

6.3  Μετακινήσεις και διαμονή  

Για την υλοποίηση του προγράμματος, εκτιμάται ότι θα είναι αναγκαία η πραγματο-

ποίηση μίας σειράς μετακινήσεων και εξόδων διαμονής των στελεχών της Ομάδας 

Έργου. Οι μετακινήσεις και τα έξοδα διαμονής, αφορούν κυρίως την πραγματοποίηση 

επισκέψεων του Υπευθύνου του Έργου, καθώς και στελεχών της Ομάδας Έργου (Ε-

πικεφαλής Συμβούλων Υποστήριξης BPR & Σύμβουλοι Υποστήριξης BPR) σε Ομο-

σπονδίες και Εμπορικούς Συλλόγους ανά την περιφέρεια στο πλαίσιο κυρίως της δρά-

σης 5.   

Για την κάλυψη των μετακινήσεων και της διαμονής, προβλέπεται ότι το κόστος θα 

ανέλθει στο ποσό των 65.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Επισημαίνεται πως θα εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 

40/Α΄/15-3-2010) και ιδίως του άρθρου 9 που αναφέρεται στο κόστος και τις προϋ-

ποθέσεις καταβολής δαπανών για εκτός έδρας μετακινήσεις. 
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3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης φυσικού & οικονομικού αντικειμένου υποέργου 1 
 

  
Μ1 Μ2 Μ3 … Μ14 Μ15 Μ16 Μ17 Μ18 Μ19 Μ20 Μ21 Μ22 Μ23 Μ24 Μ25 Μ26 Μ27 Μ28 Μ29 Μ30 Μ31 Μ32 Μ33 Μ34 Μ35 Μ36 Μ37 Μ38 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑ-
ΣΕΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Νοε-
10 

Δεκ-
10 

Ιαν-
11 … 

Δεκ-
11 

Ιαν-
12 

Φεβ-
12 

Μαρ-
12 

Απρ-
12 

Μαϊ-
12 

Ιουν-
12 

Ιουλ-
12 

Αυγ-
12 

Σεπ-
12 

Οκτ-
12 

Νοε-
12 

Δεκ-
12 

Ιαν-
13 

Φεβ-
13 

Μαρ-
13 

Απρ-
13 

Μαϊ-
13 

Ι-
ουν-
13 

Ιουλ-
13 

Αυγ-
13 

Σεπ-
13 

Οκτ-
13 

Νοε-
13 

Δεκ-
13 

ΔΡΑΣΗ 1 - Συντονι-
σμός, υποστήριξη, 
διοίκηση έργου  

38 μήνες 
[Μ1 – 
Μ38] 

                                                          

ΔΡΑΣΗ 2 - Διενέρ-
γεια έρευνας για 
την καταγραφή της 
υφιστάμενης 
κατάστασης και την 
διάγνωση των 
αναγκών των 
εμπορικών συλλό-
γων ανά την 
επικράτεια 

14 μήνες 
[Μ1 – 
Μ14] 

                                                          

ΔΡΑΣΗ 3 - Εκπόνη-
ση μελέτης αποτύ-
πωσης της υφιστά-
μενης κατάστασης 
του Κέντρου 
Ανάπτυξης Ελληνι-
κού Εμπορίου της 
ΕΣΕΕ και Σχεδίου 
Δράσης 

12 μήνες 
[Μ3 – 
Μ14] 

                                                          

ΔΡΑΣΗ 4 - Εκπόνη-
ση Πιλοτικών 
Μελετών Αναδιορ-
γάνωσης Επιχειρη-
σιακών Διεργασιών 
και υποστήριξη 
εφαρμογής 

6 μήνες  
[Μ19 – 
Μ24] 

                                                          

ΔΡΑΣΗ 5 - Εκπόνη-
ση Μελετών Αναδι-
οργάνωσης Επιχει-
ρησιακών Διεργα-
σιών και υποστήρι-
ξη εφαρμογής σε 
Ομοσπονδίες 
Εμπορικών Συλλό-
γων και Εμπορικούς 
Συλλόγους της 
ΕΣΕΕ 

16 μήνες  
[Μ23 – 
Μ38] 

                                                          
Λοιπές υποστηρι-
κτικές δραστηριό-
τητες και δαπάνες 

  
                                                          

6.1 - Προμήθεια 
αναλωσίμων 

14 μήνες  
[Μ19 - 
Μ32]                                                           

6.2 - Δημοσιεύσεις  
22 μήνες  
[Μ17 - 
Μ38] 

                                                          

6.3 - Μετακινήσεις 
20 μήνες  
[Μ19 - 
Μ38]                                                           
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4. Πίνακας Απασχόλησης Ομάδας Έργου 

Επισυνάπτεται Πίνακας Απασχόλησης, ο οποίος περιλαμβάνει για κάθε στέλεχος της Ομάδας 

Έργου στοιχεία όπως: καθεστώς απασχόλησης, παραδοτέα (Α/Μ ανά παραδοτέο). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α/Μ 

1 Υπεύθυνος Έργου 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ  
ΚΩΔ. ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ: 60.00  &  60.03 
 

Π.1- Διοίκηση έργου / Αναφορές πεπραγμένων & Παρουσιολόγια σε μηνιαία βάση 
των στελεχών που απασχολούνται στο πλαίσιο της δράσης 16,80 

       Π.2 - 1 έρευνα για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την διάγνω-
ση των αναγκών των εμπορικών συλλόγων ανά την επικράτεια 4,00 

       Π.3 - 1 μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του Κέντρου Ανάπτυ-
ξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ. 3,20 

       Π.4 - 3 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 1,60 

       Π.5 - 51 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 4,80 

        ΣΥΝΟΛΟ 30,40 

2 ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1 (Βοηθός 
Υπεύθυνου Έργου) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ  
ΚΩΔ. ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ: 60.00  &  60.03 

Π.1- Διοίκηση έργου / Αναφορές πεπραγμένων & Παρουσιολόγια σε μηνιαία βάση 
των στελεχών που απασχολούνται στο πλαίσιο της δράσης 21,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 21,00 

3 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2 (Σύμβου-
λος Εκπόνησης Πιλοτι-
κών Μελετών BPR) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΚΩΔ. ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ: 61.00 Π.4 - 3 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 6,00 

       ΣΥΝΟΛΟ 6,00 

4 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3 (Σύμβου-
λος Εκπόνησης Πιλοτι-
κών Μελετών BPR)       

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΚΩΔ. ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ: 61.00 Π.4 - 3 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 6,00 

       ΣΥΝΟΛΟ 6,00 

5 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4 (Επικεφα-
λής Συμβούλων Υπο-
στήριξης BPR)           

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΚΩΔ. ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ: 61.00 Π.5 - 51 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 10,00 

       ΣΥΝΟΛΟ 10,00 

6 Σύμβουλοι Υποστήρι-
ξης BPR 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  
ΚΩΔ. ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ: 61.00 Π.5 - 51 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 153,00 

       ΣΥΝΟΛΟ 153,00 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 226,40 



5. Πίνακας Συσχετισμού Παραδοτέων / Απασχόλησης Ομάδας Έργου 

 
 

Π.1- Διοίκηση έργου / Αναφορές πεπραγμένων & Παρουσιολόγια σε μηνιαία βάση 
των στελεχών που απασχολούνται στο πλαίσιο της δράσης 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

Υπεύθυνος Έργου 16,8 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1 (Βοηθός Υπεύθυνου Έργου) 21,0 

ΣΥΝΟΛΟ 37,8 

 
 

Π.2 - 1 έρευνα για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την διάγνωση 
των αναγκών των εμπορικών συλλόγων ανά την επικράτεια 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

Υπεύθυνος Έργου 4,0 

ΣΥΝΟΛΟ 4,0 

 
 

Π.3 - 1 μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του Κέντρου Ανάπτυξης 
Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

Υπεύθυνος Έργου 3,20 

ΣΥΝΟΛΟ 3,2 

 
 

Π.4 - 3 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

Υπεύθυνος Έργου 1,60 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2 (Σύμβουλος Εκπόνησης Πιλοτικών Μελετών BPR) 6,0 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 3 (Σύμβουλος Εκπόνησης Πιλοτικών Μελετών BPR)        6,0 

ΣΥΝΟΛΟ 13,6 
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Π.5 - 51 Μελέτες Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διεργασιών 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Α/Μ 

Υπεύθυνος Έργου 4,80 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 4 (Επικεφαλής Συμβούλων Υποστήριξης BPR)                                10,0 

Σύμβουλοι Υποστήριξης BPR 153,0 

ΣΥΝΟΛΟ 167,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Πρόβλεψη Μηνιαίων / Δίμηνων δαπανών υποέργου 1 

 
ΜΕΛΕΤΗ BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR) 

Έτος: 2011                 

        Ποσά σε ευρώ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑ-
ΞΗΣ MIS ΥΕ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-

ΕΡΓΟΥ 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 ΣΥΝΟΛΟ 
2011 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΕΕ 

296253 ΥΕ 1 

ΜΕΛΕΤΗ BUSI-
NESS PROCESS 
RE-ENGINEERING 
(BPR) 

10.729,68 3.097,46 3.394,05 3.643,34 4.023,42 2.951,12 4.166,90 3.211,60 3.741,92 2.794,71 3.428,33 4.407,18 49.589,71 

  1ο ΔΙΜΗΝΟ 2ο ΔΙΜΗΝΟ 3ο ΔΙΜΗΝΟ 4ο ΔΙΜΗΝΟ 5ο ΔΙΜΗΝΟ 6ο ΔΙΜΗΝΟ   

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 

13.827,14 7.037,39 6.974,54 7.378,50 6.536,63 7.835,51 49.589,71 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR) 

Έτος: 2012                 

        Ποσά σε ευρώ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑ-
ΞΗΣ MIS ΥΕ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡ-

ΓΟΥ 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 ΣΥΝΟΛΟ 
2012 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΕΕ 

296253 ΥΕ 1 

ΜΕΛΕΤΗ BUSI-
NESS PROCESS 
RE-ENGINEERING 
(BPR) 

4.643,82 3.047,43 23.363,13 8.477,27 10.266,43 20.162,61 14.330,40 7.380,90 11.987,14 101.123,83 32.062,31 32.005,54 268.850,79 

  1ο ΔΙΜΗΝΟ 2ο ΔΙΜΗΝΟ 3ο ΔΙΜΗΝΟ 4ο ΔΙΜΗΝΟ 5ο ΔΙΜΗΝΟ 6ο ΔΙΜΗΝΟ   

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 

7.691,25 31.840,40 30.429,04 21.711,30 113.110,97 64.067,85 268.850,79 

 

14 



15 

 

ΜΕΛΕΤΗ BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR) 

Έτος: 2013                 

        Ποσά σε ευρώ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑ-
ΞΗΣ MIS ΥΕ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡ-

ΓΟΥ 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13 ΣΥΝΟΛΟ 
2013 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΕΕ 

296253 ΥΕ 1 

ΜΕΛΕΤΗ BUSINESS 
PROCESS RE-
ENGINEERING 
(BPR) 

13.177,98 97.242,03 24.562,31 7.664,27 9.392,43 120.682,93 25.716,58 7.380,90 6.987,14 6.916,51 8.769,63 153.066,81 481.559,50 

  1ο ΔΙΜΗΝΟ 2ο ΔΙΜΗΝΟ 3ο ΔΙΜΗΝΟ 4ο ΔΙΜΗΝΟ 5ο ΔΙΜΗΝΟ 6ο ΔΙΜΗΝΟ   

  
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΜΗΝΟΥ 

110.420,01 32.226,58 130.075,36 33.097,48 13.903,65 161.836,44 481.559,50 
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