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Ακινα, 1/10/2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ 

OΣφνδεςμοσ Καταςκευαςτϊν Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) ανακοινϊνει τθ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ενόσ ατόμου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν υλοποίθςθσ του 

ζργου «SuccessRoad - Enhance the Competitiveness and Sustainability of European 

SMEsthroughsuccessionprocedures and models»το οποίο χρθματοδοτείται από το 

πρόγραμμα InterregEurope (κωδικόσPGI06072). Το ζργο ζχει διάρκεια υλοποίθςθσ ζωσ τισ 

31/7/2022. 

Περιγραφή αντικειμένου του έργου SuccessRoad 

Η ανταγωνιςτικότθτα των ΜΜΕ παραμζνει ψθλά ςτθν ατηζντα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

(ΕΕ), ενϊ και ο μεταποιθτικόσ τομζασ ςτθν Ευρϊπθ είναι ζνασ τομζασ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ. 

Ωςτόςο, τα εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ αυτι είναι κοινά και περιλαμβάνουν προκλιςεισ ςε 

τομείσ όπωσ θ διαδοχι τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ θγεςίασ μιασ επιχείρθςθσ για τθ διατιρθςθ 

βιϊςιμων επιχειριςεων, προκειμζνου να αυξθκεί θ κρίςιμθ μάηα των ΜΜΕ. 

Οι ςτατιςτικζσ επιβεβαιϊνουν ότι θ διαδοχι είναι ςυνικωσ μια προβλθματικι κατάςταςθ. 

Μόνο το 30% των οικογενειακϊν επιχειριςεων επιβιϊνει τθ μετάβαςθ ςτθ δεφτερθ γενιά 

και μόνο το 10% ςτθν τρίτθ γενιά. Η διαδοχι δεν αφορά μόνο τθν οικογζνεια. Η μθ 

κλθρονομικι διαδοχι και θ υποςτιριξι τθσ μζςω νζων ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν αποτελεί 

επίςθσ ζνα ςθμαντικό κζμα για τθ βιωςιμότθτα των επιχειριςεων. 

Στο πλαίςιο αυτό, το προτεινόμενο ςχζδιο αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ τθσ 

διαδοχισ ςτισ ΜΜΕ. Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ είναι να προετοιμάςει και να διαχειριςτεί τισ 

αλλαγζσ ςτθ διαδοχι των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων, πράγμα που ςθμαίνει τόςο 

οικογενειακι διαδοχι όςο και πϊλθςθ ςε τρίτουσ.  

Η κοινι πρόκλθςθ είναι θ υποςτιριξθ των κρατϊν μελϊν ςτθν εφαρμογι πολιτικϊν και 

νζων μζτρων διαδοχισ ςτα επιχειρθςιακά τουσ προγράμματα ϊςτε οι ΜΜΕ να μπορζςουν 

να αυξιςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ και τθ βιωςιμότθτά τουσ, διαςφαλίηοντασ το 

μζλλον τουσ μετά από αλλαγζσ ςτθν ιδιοκτθςίακαι ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ ςυνολικι 

βιωςιμότθτα και ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, τόςο μζςω τθσ παραγόμενθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ, όςο και τθσ διατιρθςθσ των κζςεων εργαςίασ. 

Στο προτεινόμενο ζργο ςυνεργάηονται εταίροι από ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και ςυμμετζχουν 

εκνικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ που επθρεάηουν περιφερειακά και εκνικά προγράμματα 

πολιτικισ, βοθκϊντασ τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ να εφαρμόςουν αρχζσ και ςχεδιαςμό διαδοχισ 

ςτισ ΜΜΕ. Το ζργο κα περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων, με ζμφαςθ ςτθν 

προϊκθςθ τθσ διακρατικισ διαδικαςίασ μάκθςθσ και ςτθν ανταλλαγι εμπειριϊν μεταξφ 

εταίρων. Συντονιςτισ εταίροσ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων τθσ Ελλάδασ. 

Το αντικείμενο του ζργου του ατόμου που κα προςλθφκεί με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου 

περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ υποςτιριξθσ του ΣΚΕΕ: 
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1. Τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ανωτζρω ζργου, και ςυγκεκριμζνα όλων 

των πακζτων εργαςίασ που ςυμμετζχει ο ΣΚΕΕ. 

2. Το ςυνολικό ςυντονιςμό του ζργου για λογαριαςμό του ΣΚΕΕ, που περιλαμβάνει:  

 Τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου 

 Τθ ςυμμετοχι ςτθ ςφνταξθ των εκκζςεων προόδου του ζργου 

 Τθν επικοινωνία για κζματα διαχείριςθσ με τον Συντονιςτι εταίρο, τθν Αρχι 

Πλθρωμισ (FirstLevelController) και τθ Διαχειριςτικι Αρχι (εφόςον απαιτείται) 

 Τθν παρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ που προβλζπονται από 

το ζργο 

 Τθν χρθματο-οικονομικι διαχείριςθ του Ζργου.  

3. Τθν υλοποίθςθ όλων των δράςεων που ςυμμετζχει ο ΣΚΕΕ και ςυμμετοχι ςτθ 

ςυγγραφι των αντίςτοιχων παραδοτζων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

- Η ςυνολικι διάρκεια του ζργου είναι από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ μζχρι τθ 

λιξθ του ζργου, θ οποία προβλζπεται να είναι ςτο τζλοσ Ιουλίου 2022. 

- Η απαςχόλθςθ του ατόμου δεν κα υπερβαίνει ςυνολικά τισ 1720 ϊρεσ εργαςίασ για 

τθ ςυνολικι διάρκεια του ζργου.Η δεδουλευμζνθ αμοιβι κα καταβάλλεται 

ανάλογα με τισ ϊρεσ εργαςίασ, όπωσ αυτζσ κα καταγράφονται και κα 

πιςτοποιοφνται από τα φφλλα χρονοχρζωςθσ (timesheets) που κα τθροφνται από 

τον ΣΚΕΕ  και ανάλογα με τθν πορεία των εκταμιεφςεων του προγράμματοσ. Η 

αμοιβι κα καλφπτεται με τθν ζκδοςθ τιμολογίων παροχισ υπθρεςιϊν που κα 

εκδίδει ο ανάδοχοσ. Στα ανωτζρω ποςά κα γίνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 

- Η απαςχόλθςθ του ατόμου ζπ’ ουδενί κεωρείται ότι παρζχεται ςτο πλαίςιο μιασ 

ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. 

- Το άτομο κα εργάηεται υπό τισ οδθγίεσ του ΣΚΕΕ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΚΕΕ.  

- Το αποτζλεςμα των εργαςιϊν που διεξάγονται ανικει ςτον ΣΚΕΕ.  

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται όπωσ υποβάλλουν μζχρι τθν Πζμπτθ 24 Οκτωβρίου 2019 και 

ϊρα 12:00 τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςτα γραφεία του ΣΚΕΕ, Ερμοφ 51, Ακινα 10563: 

- Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα το οποίο να τεκμθριϊνει τθν επιςτθμονικι και 

επαγγελματικι εμπειρία του υποψθφίου ςτα κζματα που ςχετίηονται με τθν 

υλοποίθςθ ερευνθτικϊν ζργων, τθ διαχείριςθ πολφπλοκων ζργων, τθν ςυμμετοχι 

ςτθ ςυγγραφι ερευνθτικϊν παραδοτζων, τθ ςχζςθ με τον κλάδο ζνδυςθσ / 

κλωςτοχφαντουργίασ κλπ. 

- Υπεφκυνθ διλωςθ με βάςθ το υπόδειγμα που ακολουκεί 

- Ότι άλλο ςτοιχείο κεωρεί χριςιμο, ϊςτε να τεκμθριϊνονται όλα τα παραπάνω, 

όπωσ τίτλοι ςπουδϊν, άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ κλπ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ: 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πξνο  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3) 

 πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

αναθορικά με ηην ανακοίνφζη για ηη ζύναυη ζύμβαζης μίζθφζης έργοσ με ηα ακόλοσθα 

ζηοιτεία: 

 Αλαζέηνπζα Αξρή: ύλδεζκνο Καηαζθεπαζηώλ Δηνίκσλ Δλδπκάησλ (ΚΔΔ) 

 ΣίηινοΈξγνπ: «Success Road»,  

 Ηκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ: Πέκπηε 24 Οθησβξίνπ 2019 θαη ώξα 12:00.  

 Σόπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ: ΚΔΔ, Δξκνύ 51, Αζήλα,, ΣΚ 10563, 

βεβαιώνφ όηι:  

 δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα έλα από ηα αθόινπζα αδηθήκαηα:  
ζσμμεηοτή ζε  εγκλημαηική  οργάνφζη όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 /29.1.1998,ζει.1),  δφροδοκία όπσο απηή 

νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26/5/1997(ΔΔ C 195 ηεο 25/6/1997,ζει.1, θαη 
ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31/12/1998, 
ζει.2), απάηη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27/11/1995, ζει.48), 
νομιμοποίηζη εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10/6/1991, γηα ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο (ΔΔ 
L 166 ηεο 28.6.1991, ζει.77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο 28/12/2001, ζει.76) ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε κε ην λ.2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α΄305), γηα 
θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο ηεο εθβίαζεο, 
ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ.α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007, ζε ζπλδπαζκό 
κε ηελ παξ.1 ηνπ αξζξ. 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 

ΠΡΟ 
(1)

 : ύλδεζκν Καηαζθεπαζηώλ Δηνίκσλ Δλδπκάησλ (ΚΔΔ) 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο 
(2) 

:  

Σόπνο γέλλεζεο  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει.:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηόηππνπ (Fax):  Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ: 

(Email): 
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 δελ ηειώ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε εξγαζηώλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθό 
ζπκβηβαζκό, αλαζηνιή εξγαζηώλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία (πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθ. 
α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 
Π.Γ.60/2007) 

 είκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο 
θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο (πεξίπησζε (3) ηνπ εδαθ. α ηεο παξ.2 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

 είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ) ή 
άιιν ηζνδύλακν νξγαληζκό ή επαγγεικαηηθή έλσζε, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007 

 δελ ηειώ ππό εθθαζάξηζε ηνπ λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 
1892/1990, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη δελ ηειώ ππό δηαδηθαζία 
έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή άιισλ αλαιόγσλ θαηαζηάζεσλ ή δηαδηθαζηώλ 
(πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθ. β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

 έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ηνλ θόξσλ θαη ηειώλ ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ όζν θαη ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ (πεξίπησζε ζη ηεο 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.60/2007) 

 δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο (άξζξν 8 ηνπ Π.Γ.118/2007)  

 δελ έρσ απνθιεηζηεί από δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρσ θεξπρζεί έθπησηνη, δελ έρσ 
ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο, είκαη 
ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ κνπ ππνρξεώζεσλ όζν θαη ησλ ππνρξεώζεώλ κνπ 
πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ  

 

 

Ηκεξνκελία  

_________ 

 

Ο/Η Γει___ 

 

 

           

                 

(Τπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα, πνπ 
απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο 
απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

 
ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή 
ηελ δεινύζα 

 


