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Αθήνα, 1/9/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Αρ. 05/2020) 

O Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) ανακοινώνει τη σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του 

έργου «Success Road - Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs 

through succession procedures and models» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Interreg Europe (κωδικός PGI06072). 

Περιγραφή αντικειμένου του έργου Success Road 

Η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΕΕ), ενώ και ο μεταποιητικός τομέας στην Ευρώπη είναι ένας τομέας συνεχούς ανάπτυξης. 

Ωστόσο, τα εμπόδια στην ανάπτυξη αυτή είναι κοινά και περιλαμβάνουν προκλήσεις σε 

τομείς όπως η διαδοχή της ιδιοκτησίας και της ηγεσίας μιας επιχείρησης για τη διατήρηση 

βιώσιμων επιχειρήσεων, προκειμένου να αυξηθεί η κρίσιμη μάζα των ΜΜΕ. 

Οι στατιστικές επιβεβαιώνουν ότι η διαδοχή είναι συνήθως μια προβληματική κατάσταση. 

Μόνο το 30% των οικογενειακών επιχειρήσεων επιβιώνει τη μετάβαση στη δεύτερη γενιά 

και μόνο το 10% στην τρίτη γενιά. Η διαδοχή δεν αφορά μόνο την οικογένεια. Η μη 

κληρονομική διαδοχή και η υποστήριξή της μέσω νέων ευρωπαϊκών πολιτικών αποτελεί 

επίσης ένα σημαντικό θέμα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και διαχείριση της 

διαδοχής στις ΜΜΕ. Ο συγκεκριμένος στόχος είναι να προετοιμάσει και να διαχειριστεί τις 

αλλαγές στη διαδοχή των μεταποιητικών επιχειρήσεων, πράγμα που σημαίνει τόσο 

οικογενειακή διαδοχή όσο και πώληση σε τρίτους.  

Η κοινή πρόκληση είναι η υποστήριξη των κρατών μελών στην εφαρμογή πολιτικών και 

νέων μέτρων διαδοχής στα επιχειρησιακά τους προγράμματα ώστε οι ΜΜΕ να μπορέσουν 

να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη βιωσιμότητά τους, διασφαλίζοντας το 

μέλλον τους μετά από αλλαγές στην ιδιοκτησία και συμβάλλοντας έτσι στη συνολική 

βιωσιμότητα και ανάπτυξη της οικονομίας, τόσο μέσω της παραγόμενης οικονομικής 

δραστηριότητας, όσο και της διατήρησης των θέσεων εργασίας. 

Στο προτεινόμενο έργο συνεργάζονται εταίροι από ευρωπαϊκές χώρες και συμμετέχουν 

εθνικές και περιφερειακές αρχές που επηρεάζουν περιφερειακά και εθνικά προγράμματα 

πολιτικής, βοηθώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν αρχές και σχεδιασμό διαδοχής 

στις ΜΜΕ. Το έργο θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με έμφαση στην 

προώθηση της διακρατικής διαδικασίας μάθησης και στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ 

εταίρων. Συντονιστής εταίρος είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας. 
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Το αντικείμενο του έργου του ατόμου που θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου 

περιλαμβάνει την διατύπωση προτάσεων για θεσμικές παρεμβάσεις στο θέμα διαδοχής 

στις ΜΜΕ διαφόρων κλάδων π.χ. ένδυσης / υπόδησης στα πλαίσια διαμόρφωσης του 

Σχεδίου Δράσης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

- Η συνολική διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι της 10 

Δεκεμβρίου 2020.  

- Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

- Η αμοιβή θα καλυφθεί με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα 

εκδώσει ο ανάδοχος. Στα ανωτέρω ποσά θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

- Η απασχόληση του ατόμου έπ’ ουδενί θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο μιας 

σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. 

- Το άτομο θα εργάζεται υπό τις οδηγίες του ΣΚΕΕ στις εγκαταστάσεις του ΣΚΕΕ.  

- Το αποτέλεσμα των εργασιών που διεξάγονται ανήκει στον ΣΚΕΕ.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν μέχρι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 

και ώρα 12:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΣΚΕΕ, Ερμού 51, Αθήνα 10563: 

- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά) το οποίο να 

τεκμηριώνει την επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου 

- Υπεύθυνη δήλωση με βάση το υπόδειγμα που ακολουθεί 

- Ότι άλλο στοιχείο θεωρεί χρήσιμο, ώστε να τεκμηριώνονται όλα τα παραπάνω, 

όπως τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Προς  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3)  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

αναφορικά με την  ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) 

• Τίτλος Έργου: «Success Road - διατύπωση προτάσεων για θεσμικές παρεμβάσεις στο θέμα 
διαδοχής»,  

• Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00.  

• Τόπος υποβολής δικαιολογητικών: ΣΚΕΕ, Ερμού 51, Αθήνα, ΤΚ 10563, 

βεβαιώνω ότι:  

• δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:  
συμμετοχή σε  εγκληματική  οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 /29.1.1998,σελ.1),  δωροδοκία όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26/5/1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997,σελ.1, και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998, 
σελ.2), απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σελ.48), 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ 
L 166 της 28.6.1991, σελ.77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28/12/2001, σελ.76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305), για 
κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, σε συνδυασμό 

ΠΡΟΣ (1) : Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης (2) :  

Τόπος γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου: 

(Email): 
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με την παρ.1 του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007 

• δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (περίπτωση (2) του εδαφ. 
α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 43 του 
Π.Δ.60/2007) 

• είμαι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις (περίπτωση (3) του εδαφ. α της παρ.2 
του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007) 

• είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) ή 
άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 

• δεν τελώ υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και δεν τελώ υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλων αναλόγων καταστάσεων ή διαδικασιών 
(περίπτωση (2) του εδαφ. β της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007) 

• έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή τον φόρων και τελών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου όσο και της χώρας εγκατάστασής μου (περίπτωση στ της 
παρ.2 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007) 

• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησης (άρθρο 8 του Π.Δ.118/2007)  

• δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχω 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, είμαι 
συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών μου 
προς Υπηρεσίες του Δημόσιου  

 

 

Ημερομηνία  

_________ 

 

Ο/Η Δηλ___ 

 

 

           

                 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του Δημόσιου Τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα 

 


