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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  & Επενδύσεων στην υλοποίηση του έργου: 
«Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession 
procedures and models» με ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου PGI06072 που 
συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας 
στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας  Interreg Europe 2014-2020

Έχοντας υπόψη :
1) Το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/ Α΄) «Επιτελικό κράτος : Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» με τον οποίο διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
Α΄) «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

2) Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/εε και 2014/25/εε)» και τον ν. 4413/2016 (Α’ 148) 
«Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - εναρμόνιση με την οδηγία 
2014/23/εε του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ l 94/1/28.3.2014) και 
άλλες διατάξεις», 

3) Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4) Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
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5) Τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "πρόγραμμα διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

6) Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 
και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων- αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

7) Το Ν. 2859/ 2000 (ΦΕΚ Α΄/ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
8) Τον ν. 2690/1999 (α’ 45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», ιδίως των άρθρων 7, 13 και 15,
9) Το Π.Δ 28/2015 (ΦΕΚ Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία».
10) Την Π1/2380/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων..».

11) Την υπ’ αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί έγκρισης “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» καθώς και τις 
Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (ΑΠΟΦ. 161/2016) και 23 (ΑΠΟΦ. 3/2018) της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

12) Την υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού 
ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του υπουργείου οικονομίας 
και ανάπτυξης»,

13) Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) 
ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ l 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328 / 2015 
(ΦΕΚ 51 / Α /14-05-2015) και το Νόμο 4331 / 2015 (ΦΕΚ 69/ Α /02-07-2015).

14) Την με αριθμ. 137675/EΥΘΥ 1016, (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 
Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”»

15) Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 

16) Του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και 
πολιτιστικά θέματα»,
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17) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά 
ταμεία»,

18) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας 
που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
διαρθρωτικών ταμείων»,

19) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/99, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία»,

20) Την αριθμ. 137954/22.12.2016 (Β’ 4515) Υ.Α. αναφορικά με τις «Ρυθμίσεις για την 
παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών 
υπηρεσιών από την εθνική κεντρική αρχή αγορών της παρ. 1 β’ του άρθρου 41 του ν. 
4412/2016»,

21) Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄192/ 13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» καθώς και το άρθρο 47 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52),

22) Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

23) Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

24) Την υπ’ αριθμ. 3004881/ΥΔ1244/06.04.2016 Κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» (β’ 1099), 

25) Την απόφαση 79897/30.07.2019 (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 507 /02.08.2019) Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,

26) Την υπουργική απόφαση οικ. 15597/ 07-04-2015 (ΦΕΚ 689 Β /22-04-2015) 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,

27) Τον οδηγό του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe 2014 – 2020, 
28) Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form) της πράξης  «Enhance the 

competitiveness and sustainability of European SMES through succession procedures 
and models» με ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου PGI06072,

29) Τη υπογραφείσα την 09/08/2019 από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) της πράξης «Enhance the competitiveness 
and sustainability of European SMEs through succession procedures and models» με 
ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου PGI06072,

30) Το σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας (partnership agreement) μεταξύ των δικαιούχων της 
πράξης «Enhance the competitiveness and sustainability of Εuropean SMEs through 
succession procedures and models» με ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου 
PGI06072,
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31) Tην υπ’ αριθμ 135516/27-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων περί ένταξης του έργου Success Road στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων 2019, στη ΣΑΕ 027/2, με κωδικό έργου 2019ΣΕ02720000,

32) Το υπ. αριθμ 15261 - 07-02-2020 έγγραφο της ομάδας εργασίας με το οποίο 
διαβιβάστηκε  το υπ’ αρ. 1/2020/5.02.2020 πρακτικό με τα  συμπεράσματα της 1ης  
συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5/2/2020 με αντικείμενο την ανάγκη 
υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Έργου «Success Road» (PGI06072), Interreg Europe 2014-2020, με τη στελέχωση μέσω 
σύμβασης μίσθωσης έργου και την ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου. 

33)  Την υπ αριθμ 11065 /30-01-2020 «Κατανομή χρηματοδότησης 19.500,00€ στο έργο με 
κωδικό 2019ΣΕ02720000, της ΣΑΕ 027/2 του ΠΔΕ 2020»,

34) Την ανάγκη υλοποίησης του έργου.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 
την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  & 
Επενδύσεων στην υλοποίηση του έργου : «Enhance the Competitiveness and Sustainability 
of European SMEs through succession procedures and models» με ακρωνύμιο «Success 
Road» και κωδικό έργου PGI06072 που συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας  
Interreg Europe 2014-2020 κατόπιν ανάρτησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο «ΚΗΜΔΗΣ» και 
στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.ggb.gr της συνημμένης Πρόσκλησης με 
αριθμό 01/2020 και των Παραρτημάτων αυτής, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος 
της. 
 Ως καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 

24/02/2020, ώρα 12:00, στo  Kεντρικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (ισόγειο κτιρίου 
επί της πλατείας Κάνιγγος), τηλέφωνο επικ. : 210 38939154.

 Οι αιτήσεις κατατίθενται ως ορίζει η Πρόσκληση. 
 Αιτήσεις που κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο (ισόγειο κτίριο επί της 

πλατείας Κάνιγγος) μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 Δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης γίνεται στην ιστοσελίδα του Φορέα 
www.ggb.gr, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

    
     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Υπουργού  Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάση
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Π. Καλλίρη
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  
& Επενδύσεων στην υλοποίηση του έργου

“Success Road- Project: PGI06072” που συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος 

συνεργασίας  Interreg Europe 2014-2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

Aρ. Πρόσκλησης: 01/2020
Ημερομηνία και ώρα 
υποβολής αιτήσεων: 24/02/2020 ώρα 12:00

Χρηματοδότηση: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πληροφορίες: Τηλ: 210-3893154, κα Ε. Κόρρα
Email:  success.road.lp@gmail.com

korra.e@gge.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου  «Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs 
through succession procedures and models» με ακρωνύμιο «SUCCESS ROAD» και κωδικό 
έργου Interreg Europe PGI06072, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προτίθεται να αναθέσει την υποστήριξη της ΓΓΒ 
στην υλοποίηση  της Α’ ΦΑΣΗΣ του έργου σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συμμετέχει στο έργο SUCCESS ROAD ως Επικεφαλής 
Εταίρος, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 
2014-2020.
Απόδοση τίτλου έργου στα ελληνικά: Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας διαδοχής ή μεταβίβασης ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη
Ακρωνύμιο: SUCCESS ROAD 
Επικεφαλής Εταίρος: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας
Διάρκεια του Προγράμματος (Α’ ΦΑΣΗ:  24 μήνες, B’ ΦΑΣΗ 12 μήνες)
Έναρξη:  01/08/2019  Λήξη: 31/07/2022

mailto:success.road.lp@gmail.com
mailto:korra.e@gge.gr
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Ο κύριος στόχος της πράξης είναι η αντιμετώπιση και διαχείριση θεμάτων διαδοχής στις 
ΜΜΕ στην κατεύθυνση της προετοιμασίας και της διαχείρισης των αλλαγών και κυρίως 
στην διαδικασία της διαδοχής στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, με την έννοια τόσο της 
διαδοχής από κάποιο μέλος της οικογένειας όσο και της πώλησης σε τρίτους. Ειδικότερα 
μέσω του έργου δύναται να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή πολιτικών και νέων 
μέτρων διαδοχής στα επιχειρησιακά τους προγράμματα, προκειμένου οι ΜΜΕ να αυξήσουν 
την ανταγωνιστικότητά τους και τη βιωσιμότητά τους, εξασφαλίζοντας το μέλλον και τη 
συνέχισή τους, μετά τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, συμβάλλοντας έτσι στην εν 
γένει διατήρηση, βιωσιμότητα και ανάπτυξη της οικονομίας, τόσο μέσα από την οικονομική 
δραστηριότητα που παράγει, όσο και λόγω της διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Το προτεινόμενο έργο συγκεντρώνει εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες 
συμμετέχουν οι Εθνικές και περιφερειακές αρχές που επηρεάζουν τα περιφερειακά και 
εθνικά προγράμματα πολιτικής, βοηθώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν τις αρχές 
και το σχεδιασμό για τη διαδοχή στις ΜΜΕ, βοηθώντας  να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, 
βιώσιμες και καινοτόμες. Το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με 
έμφαση στην προώθηση της διακρατικής διαδικασίας μάθησης και στην ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των φορέων.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:
 Διερεύνηση της ενσωμάτωσης των αρχών και σχεδίων δράσης για τη διαδοχή στις 

ΜΜΕ και στην εθνική / περιφερειακή νομοθεσία και τα προγράμματα στήριξης.
 Προσδιορισμός επιτυχημένων βέλτιστων πρακτικών / Αξιολόγηση και ανάλυση του 

επιπέδου του αντίκτυπου των διαδικασιών διαδοχής στην απόδοση των ΜΜΕ.
 Ανάλυση των παραγόντων (φραγμών και παραγόντων) που επηρεάζουν την 

υιοθέτηση του σχεδίου δράσης για τη διαδοχή στις ΜΜΕ. Προτυποποίηση μορφών 
και διαδικασιών υποστήριξης σχεδίων δράσης.

 Προώθηση του δημόσιου διαλόγου και της διαδικασίας διαβούλευσης για την 
επίτευξη συναίνεσης και την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής των 
περιφερειακών/εθνικών σχεδίων δράσης, μέσω της υποστήριξης και της συμμετοχής- 
συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων πρωταγωνιστών.

 Ενίσχυση της διακρατικής μάθησης και ενίσχυση των ειδικών δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας στη φάση της διαδοχής, μέσω εργαστηρίων, επισκέψεων 
μελέτης, ηλεκτρονικών μαθημάτων και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης,  
εκδηλώσεων κ.α.

 Ανάπτυξη κοινού μεθοδολογικού πλαισίου δημιουργίας σχεδίων δράσης για την 
προώθηση της βελτίωσης των μέσων πολιτικής και στήριξης που αντιμετωπίζει το 
προτεινόμενο έργο. 

 Υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών εφαρμογών ανά χώρα συμμετοχής με έμφαση 
στις διαδικασίες υποβοήθησης της σύζευξης ενδιαφερομένων μερών.

 Δημιουργία πλαισίου θεσμικής θωράκισης των πολιτικών στήριξης της διαδοχής για 
παραμετροποίηση και εφαρμογή του, μέσω  διάδοσης και  πέρα από το γεωγραφικό 
πεδίο εφαρμογής του έργου.

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της προώθησης και της διάδοσης των 
αποτελεσμάτων και των γνώσεων του σχεδίου πέρα από το εταιρικό σχήμα.

 Πρόβλεψη σχεδιασμού μηχανισμού παρακολούθησης των επιπτώσεων της 
εφαρμογής πολιτικών διαδοχής στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τύπου 
Παρατηρητηρίου.
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Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: 859.640,00 ευρώ.
Προϋπολογισμός Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  & 
Επενδύσεων στην υλοποίηση του έργου (ΦΑΣΗ Α’ 165.000,00 ευρώ).
Εταίροι Πράξης:
Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από επτά (7) εταίρους:

1. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
2. European Confederation of the Footwear Industry
3. Lithuanian innovation center
4. AVECAL-Valencian Association of Footwear Entrepreneurs
5. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων
6. The Valencian Institute for Entrepreneurial Competitiveness
7. Mazovia Development Agency Plc

Η σύμβαση  αφορά στην υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην 
υλοποίηση του έργου και στην εκπόνηση των αντίστοιχων παραδοτέων.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα περιλαμβάνει γραμματειακή, διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου και την εκπόνηση παραδοτέων. Τα καθήκοντα του 
στελέχους προκύπτουν από την περιγραφή του έργου ως αποτυπώνεται στην εγκεκριμένη 
από την Διαχειριστική Αρχή του Interreg Europe τελευταία υποβολή πρότασης στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος iOLF (Version Number 5, control number 
2601ae57db1a4cf6a8cce65833c65a0f), που αποτελεί και το παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
πρόσκλησης.

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του στελέχους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

έργου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του έργου.
2. Παροχή υποστήριξης στη σύνταξη των εκθέσεων προόδου, αιτημάτων πληρωμής, 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και αναφορών του έργου.
3. Παροχή υποστήριξης στη σύνταξη των αιτημάτων τροποποιήσεων του τεχνικού 

δελτίου.
4. Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
5. Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.
6. Γραμματειακή υποστήριξη του έργου και της ομάδας διαχείρισης έργου.
7. Σύνταξη εγγράφων για την υλοποίηση των δράσεων.
8. Επικοινωνία με τους εταίρους του έργου.
9. Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου.
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10.  Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς. 
11. Συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας και προώθησης των αποτελεσμάτων του 

έργου.
12. Συμμετοχή στις τεχνικές συναντήσεις των εταίρων, όπου απαιτηθεί.
13. Παρακολούθηση της υλοποίησης του  Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης που θα 

εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου.
14. Συντονισμός της παρακολούθησης των συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας με τους Αναδόχους του έργου.
15. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δράσεων.

Η απασχόληση του στελέχους στην έδρα της ΓΓΒ ή όπου αλλού απαιτηθεί θα είναι πλήρης 
και θα αποτυπώνεται σε τριμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων που θα εγκρίνονται αρμοδίως. 

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

 Κάτοχος πτυχίου οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ  της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου 
τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ 

 Εργασιακή εμπειρία σε διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από λήψης πτυχίου που να 
τεκμηριώνεται από ένσημα ή τίτλους κτήσης εκ της οποίας τουλάχιστον συνολικά 
ισοδύναμός χρόνος ενός  έτους με πλήρη ασφάλιση (300 ένσημα) 

 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Εμπειρία στην διοίκηση /διαχείριση θεμάτων οργανισμών του στενού ή ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, υλοποίηση / διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και ειδικότερα 
έργων διεθνούς συνεργασίας 

 Εμπειρία στην χρήση online συστημάτων

4.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 
30/04/2021. 

5. ΑΜΟΙΒΗ 
Η συνολική αμοιβή του στελέχους ορίζεται στο ποσό του  εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
που αφορά στην συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών ως εμφανίζεται στο αναφερόμενο στην 
παράγραφο 2 εγκεκριμένο δελτίο της πρότασης,  δηλαδή του ποσού των 29.500,00 ευρώ,  
ποσού που συμπεριλαμβάνει κάθε πιθανό κόστος που μπορεί να προκύψει όπως π.χ. 
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου ή ΦΠΑ.
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Η πληρωμή της αμοιβής θα ακολουθεί τις χρηματοροές του έργου. Σε περίπτωση ακύρωσης 
της συμμετοχής της αναθέτουσας αρχής στο εν λόγω πρόγραμμα (Interreg Europe) η εν 
λόγω σύμβαση ακυρώνεται.

6. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το άτομο που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της ΓΓΒ ή όπου αλλού 
απαιτηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά πρόσωπα 
για τα οποία ισχύουν τα κάτωθι:

 Να είναι:
o  Έλληνες πολίτες. 
o Πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους 

περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. 
o Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που 

προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και 
Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, 
κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους 
(ν.δ.3832/1958). 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.

 Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας 
που επιλέγουν.

 Οι άρρενες ενδιαφερόμενοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης μαζί με 
δήλωση τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

 Να αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στη μη σύναψη της σύμβασης.

 Να έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την πρόταση 
υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο φάκελος συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με 
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

 Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Παράρτημα.
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 κάλυψης όλων όσων αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 7 “Προϋποθέσεις Συμμετοχής” της παρούσας πρόσκλησης.

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 Βιογραφικό σημείωμα.
 Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και λοιπών τίτλων που αναφέρονται 

στο βιογραφικό σημείωμα.
 Τεκμήρια για την επαγγελματική προϋπηρεσία και άλλη εμπειρία που αναφέρεται 

στο βιογραφικό σημείωμα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ένσημα, τίτλοι κτήσης / 
αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης κλπ.)

 Τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 Κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να συνεκτιμηθεί στην  αξιολόγηση της 

υποψηφιότητας 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση 
των αιτήσεων και βιογραφικών που θα τις συνοδεύουν. Αρχικά θα αξιολογηθούν οι 
αιτήσεις ως προς τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, όπως αποτυπώνονται στην 
παράγραφο 3 της παρούσας  «Προσόντα». 
Οι αιτήσεις που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα θα αξιολογηθούν συγκριτικά 
και η βαθμολογία τους θα διαμορφωθεί με βάση την ποιοτική αξιολόγηση και τα 
κριτήρια ως ακολούθως:

α/α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1
Εμπειρία στο αντικείμενο της  διοίκησης /οργάνωσης δημοσίων 
φορέων  του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα 50 βαθμοί

2
Γενική Εμπειρία στο αντικείμενο της υλοποίησης / διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 50 βαθμοί

3
Ειδική Εμπειρία στο αντικείμενο της υλοποίησης έργων διεθνούς 
συνεργασίας 60 βαθμοί

4
Χρήση Η/Υ και OnLine συστημάτων προκύπτουσα από εργασιακή 
εμπειρία ή παρακολούθηση σεμιναρίων 40 βαθμοί

5

Προφορική συνέντευξη
Η συνέντευξη θα αφορά σε συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη 
κατανόηση του αντικειμένου της υποστήριξης υλοποίησης του 
έργου, τη γενικότερη εργασιακή εμπειρία αλλά και την ειδικότερη 
σχετιζόμενη με υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας.

Έως 150 βαθμοί

10. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 
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Υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την πρόσκληση 
είναι  κα Ε. Κόρρα, τηλ. Επικοινωνίας 210 3893154 και e-mail: 
success.road.lp@gmail.com, korra.e@gge.gr

11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν κλειστό φάκελο στα γραφεία 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας έχοντας εξωτερικά την επισήμανση “ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή  ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ “
Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να φέρουν την  ένδειξη:

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην υλοποίηση της 
Πράξης  SUCCESS ROAD 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 01/2020

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται 
στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μέχρι τις 12.00 της 24/02/2020 
(τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της πρόσκλησης 
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας δημοσίευσης)  (Κάνιγγος 20, Αθήνα, 
ισόγειο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 12.00 
μ.μ. είτε επί τόπου ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις 
που θα παραληφθούν και θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου  μέχρι την παραπάνω οριζόμενη 
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με 
ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από την σφραγίδα του 
ταχυδρομείου. Η  Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και 
το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν.

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.
2. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με 
τον/την επιλεχθέντα/είσα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ -ΔΙΚΑΤΣΑ.
4. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 
σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη 
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των 
ενδιαφερομένων.
5.  Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 
του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).

mailto:success.road.lp@gmail.com
mailto:korra.e@gge.gr
ΑΔΑ: 900Π46ΜΤΛΡ-ΦΦΧ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –  Υπόδειγμα αίτησης

Α Ι Τ Η ΣΗ
ΠΡΟΣ: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:..................................................

ΟΝΟΜΑ:........................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:..............…...........................

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....………….................

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....................................

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας)

....................................………………………...

.................................………………………….

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.......…….......................
......………........

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟΥ:..................……….........

e-mail:…………………………….……....…

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(αριθμός, εκδούσα αρχή, χρονολ. εκδόσεως)

....................................………………………
……

....................................………………………
…….

Αθήνα,............./ / 2020

Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1) 
.....……………………………………
……..………

2).....………………………………………
…..……

3).....………………………………………
…..……

4).....………………………………………
…..……

.....………………………………………….
.………

.....………………………………………….
.………

.....………………………………………….
.………

.....………………………………………….
.………

.....………………………………………….
.………

.....………………………………………….
.………

προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης για την 
υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας  στην υλοποίηση της 
Πράξης  SUCCESS ROAD.

Ο αιτών / Η αιτούσα
.............................................................

( υ π ο γ ρ α φ ή )

ΑΔΑ: 900Π46ΜΤΛΡ-ΦΦΧ
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