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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Σξ Πεοιτεοειακό Σαμείξ Αμάπςσνηπ Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ, ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςηπ 
Ποάνηπ «Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεωμ (ΚΤΕ) Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ» με κ.α.: 
2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠ 5003707 ςξσ ΕΠ «ςεοεά Ελλάδα 2014-2020», θα ποξβεί ρςημ 
αμάθερη ςηπ δημιξσογίαπ λξγξςύπξσ για ςξ «Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεωμ (ΚΤΕ) 
Πεοιτέοειαπ ςεοεάπ Ελλάδαπ». Η αμωςέοω δαπάμη έυει εγκοιθεί με ςημ αοιθμ.2294/8-9-2017 
Απόταρη Ποξέδοξσ ΠΣΑ ΠΕ. 
 
Καςόπιμ ςωμ αμωςέοω, 

απ καλξύμε 
όπωπ καςαθέρεςε ποξρτξοά για ςημ δημιξσογία λξγξςύπξσ ρςα πλαίρια ςηπ δημιξσογίαπ 
εςαιοικήπ ςασςόςηςαπ για ςημ Ποάνη «Κέμςοξ Τπξρςήοινηπ Επιυειοήρεωμ (ΚΤΕ) Πεοιτέοειαπ 
ςεοεάπ Ελλάδαπ». Σξ λξγόςσπξ θα ποέπει μα είμαι μξμαδικό και αμαγμωοίριμξ. Ο αμάδξυξπ πξσ 
θα επιλεγεί θα ποέπει μα καςαθέρει ςοειπ ποξςάρειπ λξγξςύπξσ ξι ξπξίεπ θα σπξρςηοίζξμςαι από 
έμα αμςίρςξιυξ “moto - tagline”. Για ςημ ποόςαρη πξσ θα επιλεγεί από ςξ ΠΣΑ ΠΕ θα ποέπει μα 
γίμει εταομξγή ςξσ λξγξςύπξσ ρε όλξ ςξ επικξιμωμιακό σλικό όπωπ: 
Επιρςξλόυαοςα / υέδια εγγοάτωμ, Υακέλξσπ, Επαγγελμαςικέπ κάοςεπ, Folder κλπ. Επίρηπ θα 
ποέπει μα γίμει ποξραομξγή για όλεπ ςιπ αμάγκεπ ςηπ δξμήπ (web site, emails, social media, 
applications, κλπ). Σέλξπ θα ποέπει μα σπξβληθεί ξδηγόπ εταομξγήπ ςξσ λξγξςύπξσ ρε όλεπ ςιπ 
πιθαμέπ πεοιπςώρειπ. Ο ξδηγόπ εταομξγήπ θα ποέπει μα είμαι αμαλσςικόπ και μα έυει μξοτή 
βιβλίξσ μεγέθξσπ πεοίπξσ 30 ρελίδωμ. 
Επιρημαίμξσμε όςι επειδή η λειςξσογία ςηπ δξμήπ ρσγυοημαςξδξςείςαι από ςημ Εσοωπαϊκή Έμωρη 
όλα ςα ρυεςικά έμςσπα πξσ θα δημιξσογηθξύμ θα ποέπει μα ςηοξύμ ςξσπ καμόμεπ δημξριόςηςαπ 
πξσ ξοίζξμςαι από ςξσπ ρυεςικξύπ εσοωπαϊκξύπ καμξμιρμξύπ. 
 
Καςαληκςική ημεοξμημία καςάθερηπ ποξρτξοώμ Δεσςέοα 20-11-2017. 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Φοξμξλξγικό αουείξ 
2) Υ. Δοάρηπ 
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