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1. ΕΙΑΓΩΓΘ 
 

Σο ζργο «Creating “Circular" Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-

Bulgaria.» με ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs» εντάςςεται ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 1 "A 

Competitive and Innovative Cross-Border Area" ςτθν επενδυτικι προτεραιότθτα 3a. “Promoting 

entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and 

fostering the creation of new firms, including through business incubators" του Προγράμματοσ 

Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.  

Σο Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ - Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΣΕΕ/ΣΚΜ) είναι ο επικεφαλισ  

εταίροσ  του ζργου. Εταίροι του ζργου είναι επίςθσ, ο φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Ελλάδοσ (ΒΕ), θ 

Ζνωςθ Πολιτικϊν Μθχανικϊν ςτθ Βουλγαρία (UCEB) και το Εμπορικό και Βιομθχανικό 

Επιμελθτιριο του Gotse Delchev. 

τόχοσ του ζργου είναι να προωκιςει το «κυκλικό επιχειρθματικό μοντζλο» ςτουσ νζουσ 

μθχανικοφσ και επιςτιμονεσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι του ζργου, μζςω τθσ υποςτιριξθσ του για 

να αναπτφξουν καινοτόμα επιχειρθματικά ςχζδια. Σο ζργο υποςτθρίηει τουσ νζουσ 

επιχειρθματίεσ μζςω τθσ δθμιουργίασ νζων δομϊν, των ENGINE-HUBS, οι οποίεσ  κα λειτουργοφν 

ωσ κζντρα εκπαίδευςθσ και πλθροφόρθςθσ για τουσ νζουσ και εν δυνάμει επιχειρθματίεσ του 

κλάδου των μθχανικϊν. το πλαίςιο του ζργου κα πραγματοποιοφνται εκπαιδεφςεισ και 

ςεμινάρια ςυμβουλευτικισ, κα παρζχεται πλιρθσ και ανοιχτι πρόςβαςθ ςε υλικό και 

πλθροφορίεσ, χριςιμα για τθν δθμιουργία επιχειρθματικϊν ςχεδίων από τουσ ωφελοφμενουσ 

του ζργου. 

υνολικά, κα δθμιουργθκοφν τζςςερα (4) κζντρα ENGINE-HUBs, δφο (2) ςε κάκε χϊρα. Σα Κζντρα 

κα λειτουργοφν ωσ “one-stop-shop” παρζχοντασ κίνθτρα, εκπαιδεφςεισ, ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ, χϊρο φιλοξενίασ και άλλεσ  υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτουσ νζουσ επιχειρθματίεσ, ενϊ 

κα ςυνδζουν τισ νζεσ επιχειριςεισ με τθν αγορά.  

Ο ςυνολικόσ εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 682.991,00 €, εκ των οποίων θ 

επιλζξιμθ δαπάνθ του ΣΕΕ/ΣΚΜ είναι 155.973,00 €.  

 



           

 

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

 
 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the 

countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme              3        

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ  ΠΡΟΚΛΘΘ 
 

Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ τθσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ του ζργου ENGINE_HUBs που 

εντάχκθκε ςτο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 

με κωδικό MIS 5071317, θα προβεί ςτην πλήρωςη  δφο (2) θζςεων εξωτερικϊν ςυνεργατϊν με 

ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου για τθ διοικθτικι, επικοινωνιακι, λογιςτικι, επιςτθμονικι και 

τεχνικι υποςτιριξθ υλοποίθςθσ του ζργου «ENGINE-HUBs». Ειδικότερα οι κζςεισ πλιρωςθσ 

αφοροφν τθ κζςθ ενόσ (1) Τπεφκυνου Ζργου και ενόσ (1) Επιςτθμονικοφ υνεργάτθ. 

 Η πλιρωςθ των παραπάνω κζςεων  κα γίνει ςφμφωνα με τον νόμο Ν.4314/2014 (Α'265) και τθν 

ΤΑ 300488/ΤΔ1244 - ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016  Α) «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ» 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο 

ειςιχκθ εξαίρεςθ από το πεδίο εφαρμογισ του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΕΠ) και τθσ ΠΤ 

33/2006 κακϊσ πρόκειται για ςυμβάςεισ που διαρκοφν όςο το χρθματοδοτοφμενο ζργο και για 

κάλυψθ αναγκϊν του ζργου κατά ςυνζπεια ζχουν ςυγκεκριμζνο και ςαφϊσ προςδιοριςμζνο 

χρονικά ζργο, μετά από ανοικτι διαδικαςία πρόςκλθςθσ προςωπικοφ με τθν ανάλογθ 

δθμοςιότθτα και τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ που απαιτεί θ ΤΑ και προφανϊσ τιρθςθ των αρχϊν 

διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ (κριτιρια). 

το πλαίςιο αυτό, το ΣΕΕ/ΣΚΜ λαμβάνοντασ υπόψθ: 
 

 Σο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) τθσ 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιιςεωσ των περί ςυςτάςεωσ 

Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου κειμζνων διατάξεων, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 Σο ΠΔ 12/2020 - ΦΕΚ 17/Α/31-1-2020, Οργανιςμόσ Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (Σ.Ε.Ε.). 

 Σθν ΤΑ 300488/ΤΔ1244 - ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016, φςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου των 

προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ».  

 Σον νόμο Ν.4314/2014 - ΦΕΚ Α 265/23-12-  Α) «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ 
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Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ 

 Σισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ και 

γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ κ.λπ.) που διζπει τθν εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

 Σθν από  25/10/2021 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ 

Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 για τθν ζνταξθ του ζργου «Creating 

“Circular" Business by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria» με 

ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs», ςτο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2014-2020  και του εγκεκριμζνου τεχνικοφ δελτίου. 

 Σο Σεχνικό Δελτίο του ζργου «Creating “Circular" Business by young ENGINEers at the cross-

border area of Greece-Bulgaria» με ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs» και κωδικό MIS 5071317 και όλα 

τα ζγγραφα που το ςυνοδεφουν κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα των δράςεων τουσ και τον 

προχπολογιςμό τουσ, 

 Σο με θμ. Τπογραφισ 08/11/2021 , SUBSIDY CONTRACT No. < B6.3a.16> του ζργου, 

 Σθν υπ’ αρικμ Α1/16/20 απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ (ΔΕ) του ΣΕΕ/ΣΚΜ, για υποβολι 

και υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ με τίτλο «Circular Business  by young ENGINEers at the cross-border 

area of Greece-Bulgaria» και ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs» 

 Σθν υπ’ αρικμ.  Α2/15/21 απόφαςθ τθσ ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ, για εξουςιοδότθςθ ςτον Πρόεδρο τθσ 

ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ ςχετικά με το πρόγραμμα με τίτλο «Circular Business  by young ENGINEers at the 

cross-border area of Greece-Bulgaria» και ακρωνφμιο «ENGINE-HUBs» 

 Σθν υπ’ αρικμ. Α1/18/21 απόφαςθ τθσ ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ ανοιχτι 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ μίςκωςθσ ζργου δφο (2) ςυνεργατϊν για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου Creating “Circular" Business by young ENGINEers at the cross-border area 

of Greece-Bulgaria,  με ακρωνφμιο ENGINE-HUBs και κωδικό ΟΠ (MIS): 5071317 
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απευθφνει πρόςκληςη για εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ 

 

για τθ ςφναψθ 2 ςυμβάςεων ζργου με φυςικά πρόςωπα, ενόσ (1) Τπεφκυνου Ζργου και ενόσ (1) 

Επιςτθμονικοφ υνεργάτθ, προκειμζνου να παράςχουν τισ εξισ υπθρεςίεσ ωσ μζλθ τθσ Ομάδασ 

Ζργου και ςυγκεκριμζνα: 

ΤΝΕΡΓΑΣΘ 1: ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΡΓΟΤ (Project Manager) 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ: ΠΕ (οποιαςδιποτε ειδικότθτασ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ: Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτάται με τθν ολοκλιρωςθ των 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου. Η 

θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ θμερομθνία λιξθσ του ζργου, δθλαδι 07/11/2023. 

ε περίπτωςθ που παρατακεί το ζργο μετά από αίτθμα του επικεφαλισ εταίρου και τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ διαχειριςτικισ αρχισ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ 

INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, κα παρατακεί και θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 

ζργου με νζα θμερομθνία λιξθσ αυτισ, τθ νζα θμερομθνία λιξθσ του ζργου και χωρίσ μεταβολι 

του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Σο ςυνολικό ποςό που ζχει εγκρικεί για τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ απαςχόλθςθσ 

είναι 44.000,00 €, περιλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ. το προβλεπόμενο ποςό 

περιλαμβάνεται κάκε νόμιμθ παρακράτθςθ και επιβάρυνςθ υπζρ παντόσ τρίτου και του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου κακϊσ και θ κατά νόμο προβλεπόμενθ αςφαλιςτικι ειςφορά 

δικαιοφχου/αςφαλιςμζνου και εργοδότθ, εφόςον απαιτείται. 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΘΘ: Σο άτομο κα απαςχολείται ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτθν ζδρα του ΣΕΕ - 

ΣΚΜ που βρίςκεται ςτθν Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 και δεν απαιτείται να είναι 

αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ: Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά τθν πλιρωςθ κζςθσ ενόσ (1) 

Τπεφκυνου Ζργου (project manager) για τθ διοικθτικι, επικοινωνιακι, λογιςτικι και τεχνικι 

υποςτιριξθ του ΣΕΕ/ΣΚΜ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ENGINE_HUBs. 

Ενδεικτικά οι αρμοδιότθτεσ του/τθσ Τπεφκυνου/θσ Ζργου οι οποίεσ απορρζουν από το τεχνικό 
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δελτίο του ζργου, είναι: 

Πακέτο Εργασιών 1 : Διαχείριση & Συντονισμός  

 Εποπτεία και ζλεγχοσ διαχείριςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου 

 Ζλεγχοσ ςφνταξθσ των εκκζςεων προόδου, αιτθμάτων πλθρωμισ, χρονοδιαγραμμάτων 
υλοποίθςθσ και αναφορϊν του ζργου 

 Τποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ δαπανϊν του ζργου 

 Εποπτεία τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου (Ευρωπαϊκι και Εκνικι ςυμμετοχι) 

 Εποπτεία και ςφνταξθ τυχόν τροποποιιςεων των τεχνικϊν δελτίων 

 Εποπτεία των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίθςθσ 

 Διαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ παράδοςθσ των παραδοτζων του ζργου 

 Επικοινωνία με τουσ εταίρουσ του ζργου 

 Επικοινωνία με τθν Κοινι Γραμματεία του Προγράμματοσ 

 Εποπτεία τιρθςθσ θλεκτρονικοφ και φυςικοφ αρχείου του ζργου ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του προγράμματοσ INTERREG GR-BG 2014-2020 και των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν του 
φορζα 

 Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ των ςυναντιςεων των εταίρων του ζργου 

 υνεργαςία με αναδόχουσ του ΣΕΕ/ΣΚΜ για κζματα που αφοροφν ςτο φυςικό και 
οικονομικό αντικείμενο του ζργου  

 Οποιαδιποτε άλλθ εργαςία κρικεί απαραίτθτθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου μετά από 
οδθγίεσ τθσ Κοινισ Γραμματείασ και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Προγράμματοσ 

 

Πακέτο Εργασιών 2 : Πληροφόρηση & Δημοσιότητα  

 Εποπτεία τθσ εφαρμογισ του Επικοινωνιακοφ χεδίου (Communication Plan) του ζργου 

 Εποπτεία  για τθ διαςφάλιςθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ και 
επικοινωνίασ του Προγράμματοσ Interreg GR-BG 2014-2020 

 Τποςτιριξθ ςτθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ του Επικοινωνιακοφ 
χεδίου 

 

Πακέτο Εργασιών 3 : Δημιουργία και λειτουργία των ENGINE-HUBs  

 Εποπτεία για τθ δθμιουργία  ίδρυςθ τθσ δομισ ENGINE-HUB ςτθν Θεςςαλονίκθ 

 Εποπτεία ςυντονιςμοφ και λειτουργίασ του ENGINE HUB 

 Ζλεγχοσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ τθσ διαδικτυακισ κατάρτιςθσ  

 Παρακολοφκθςθ του φόρουμ ςτον ιςτότοπο του ζργου 

 



           

 

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

 
 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the 

countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme              7        

Πακέτο Εργασιών 4 : ENGINE-HUBs GARDEN & ACADEMY  

 Τποςτιριξθ ςτθν εκπόνθςθ ανάλυςθσ αγοράσ για τον προςδιοριςμό των αναδυόμενων 
τομζων τθσ κυκλικισ οικονομίασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι για τθν Ελλάδα 

 Τποςτιριξθ ςτθν ανάλυςθ των ελλείψεων (GAP analysis) για τουσ αναδυόμενουσ τομείσ με 
ςτόχο τον εντοπιςμό των ευκαιριϊν/αναγκϊν των επιχειρθματιϊν για τθ δθμιουργία 
ςυγκεκριμζνου είδουσ «κυκλικισ επιχείρθςθσ» 

 υντονιςμόσ τθσ οργάνωςθσ των διαλζξεων/ςεμιναρίων για τθν υλοποίθςθ των 
βραβευμζνων επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο του ζργου 

 

Πακέτο Εργασιών 5 : Δικτφωση των ENGINE-HUBs 

 Εντοπιςμόσ των κφριων φορζων τθσ αγοράσ και πικανϊν επενδυτϊν ςτον κλάδο τθσ 
κυκλικισ οικονομίασ με ςτόχο τθν ζνταξι τουσ ςτο δίκτυο ENGINE-HUBs.  

 

ΤΝΕΡΓΑΣΘ 2: ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΘ 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ:  ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ: Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτάται με τθν ολοκλιρωςθ των 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου. Η 

θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ θμερομθνία λιξθσ του ζργου, δθλαδι 07/11/2023. 

ε περίπτωςθ που παρατακεί το ζργο μετά από αίτθμα του επικεφαλι εταίρου και τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ διαχειριςτικισ αρχισ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ 

INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, κα παρατακεί και θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 

ζργου με νζα θμερομθνία λιξθσ αυτισ, τθ νζα θμερομθνία λιξθσ του ζργου και χωρίσ μεταβολι  

του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Σο ςυνολικό ποςό που ζχει εγκρικεί για τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ απαςχόλθςθσ 

είναι 13.140,00 €,  €, περιλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ. το προβλεπόμενο ποςό 

περιλαμβάνεται κάκε νόμιμθ παρακράτθςθ και επιβάρυνςθ υπζρ παντόσ τρίτου και του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου κακϊσ και θ κατά νόμο προβλεπόμενθ αςφαλιςτικι ειςφορά 

δικαιοφχου/αςφαλιςμζνου και εργοδότθ, εφόςον απαιτείται. 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΘΘ: Σο άτομο κα απαςχολείται ςτθ Θεςςαλονίκθ, ςτθν ζδρα του 

ΣΕΕ/ΣΚΜ που βρίςκεται / ςτθν Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 και δεν απαιτείται να είναι 
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αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΘ: Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά τθν πλιρωςθ κζςθσ ενόσ (1) 

ατόμου, Επιςτθμονικοφ υνεργάτθ, για τθν επικοινωνιακι, τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ 

του ΣΕΕ / ΣΚΜ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ENGINE_HUBs. 

Ενδεικτικά οι αρμοδιότθτεσ του/τθσ Επιςτθμονικοφ υνεργάτθ, και οι οποίεσ απορρζουν από το 

τεχνικό δελτίο του ζργου, είναι: 

Πακέτο Εργασιών 2 : Πληροφόρηση & Δημοσιότητα  

 χεδιαςμόσ του προωκθτικοφ υλικοφ του ζργου (Φυλλάδια, Αφίςεσ, newsletters, δελτία 
τφπου) 

 Οργάνωςθ και προετοιμαςία ςυνεντεφξεων τφπου 

 Τπεφκυνοσ για το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου και των μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 

 Τπεφκυνοσ για τισ ενθμερϊςεισ ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου και ςτα μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 

 Τπεφκυνοσ για το ςυντονιςμό τθσ υλοποίθςθσ του Σελικοφ υνεδρίου του ζργου 

 Διαςφάλιςθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ και επικοινωνίασ του 
Προγράμματοσ Interreg GR-BG 2014-2020 

 

Πακέτο Εργασιών 3 : Δημιουργία και λειτουργία των ENGINΕ-HUBs  

 Τπεφκυνοσ για τθν εκπόνθςθ του χεδίου Βιωςιμότθτασ των δομϊν ENGINE-HUBs 

 

Πακέτο Εργασιών 4 : ENGINE-HUBs GARDEN & ACADEMY  

 Τποςτιριξθ και παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν ζννοια τθσ κυκλικισ οικονομίασ και 
τουσ τομείσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ που εντοπίςτθκαν ςτο ζργο, κατά τθ διάρκεια 
διιμερου ςεμιναρίου  

 Τποςτιριξθ ςτθν αξιολόγθςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων 

 Προετοιμαςία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τισ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ και τισ βζλτιςτεσ 
πρακτικζσ ςτουσ αναδυόμενουσ τομείσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ που προςδιορίςτθκαν ςε 
ςυνεργαςία με τον εξωτερικό εμπειρογνϊμονα.  

 Προςδιοριςμόσ των υφιςτάμενων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα για 
τθ διοργάνωςθ ςχετικισ επίςκεψθσ εργαςίασ 

 
τοιχεία απαςχόληςησ – Αμοιβή 
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Η αυτοπρόςωπθ παρουςία των ςυνεργατϊν είναι υποχρεωτικι. Θα ζχουν τθν υποχρζωςθ να 

ςυνεργάηονται με τα ςτελζχθ του ΣΕΕ/ΣΚΜ και με τουσ αναδόχουσ. Για το ζργο αυτό οι 

ςυνεργάτεσ υποχρεοφται να υποβάλουν εκθζςεισ παραχθζντοσ ζργου (Παραδοτζα). Η επιτροπι 

παραλαβισ που παρακολουκεί, ελζγχει και πιςτοποιεί –είτε ολικά είτε κατά τμιματα- τθν 

ποιοτικι και ποςοτικι εκτζλεςθ του ζργου του κάκε ςυνεργάτθ, εγκρίνει και υπογράφει τθν 

αντίςτοιχθ ζκκεςθ παραχκζντοσ ζργου που ζχει υποβλθκεί. Σο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ 

ςυνδζεται αποκλειςτικά με τισ ανάγκεσ τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ και το ςυμβατικό 

αντικείμενο αυτισ αφορά ςτθν υλοποίθςθ και παράδοςθ ζργου. Ωσ εκ τοφτου, ςυνδζεται με τα 

παραδοτζα και τα ςχετικά πακζτα εργαςίασ, θ αξία των οποίων εκτιμάται με βάςθ τον 

απαραίτθτο για τθν υλοποίθςι τουσ ανκρωποχρόνο. Η ανεπιφφλακτθ υπογραφι από τθν 

επιτροπι παραλαβισ τθσ ζκκεςθσ παραχκζντοσ ζργου επζχει κζςθ πρακτικοφ παραλαβισ και 

βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου που εκτζλεςε ο ςυνεργάτθσ. Οι όροι και οι προχποκζςεισ 

κα εξειδικευτοφν ςτθ ςφμβαςθ του κάκε ςυνεργάτθ. 

Σο ςυνολικό ποςό που ζχει εγκρικεί για δαπάνεσ προςωπικοφ του φορζα είναι 57.140,00€. Η 

αμοιβι του κάκε ςτελζχουσ κα καταβάλλεται τμθματικά. 

το παραπάνω τίμθμα ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν φόροι (ειςοδιματοσ κλπ.), τυχόν άλλεσ 

επιβαρφνςεισ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ και ζξοδα 

που απαιτοφνται για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

3. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΤΜΘΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ‐ ΜΟΡΙΟΔΟΣΘΘ 
 

3.1 Απαιτοφμενα Προςόντα: 
 

Για τη θζςη του Τπεφθυνου Ζργου  

 Δίπλωμα ι Πτυχίο ΑΕΙ , ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 

 Πενταετισ (5 ζτθ) τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν 

υποςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ και το ςυντονιςμό ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο 

πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ι/και διακρατικϊν/διαπεριφερειακϊν προγραμμάτων. 

 Να ζχει υλοποιιςει και ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον 1 ζργο ςτο πλαίςιο Προγράμματοσ 

Εδαφικισ υνεργαςίασ 
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 ‘Αριςτθ γνϊςθ (Γ2) αγγλικισ γλϊςςασ. 

Για τη θζςη του Επιςτημονικοφ υνεργάτη  

 Δίπλωμα Μθχανικοφ ΑΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 

 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν. 

 Σριετισ (3 ζτθ) επαγγελματικι εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςτθ 

διαχείριςθ και το ςυντονιςμό ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν 

ι/και διακρατικϊν/διαπεριφερειακϊν προγραμμάτων. 

 Καλι γνϊςθ (Β2) αγγλικισ γλϊςςασ 

Για τθν τεκμθρίωςθ των απαιτοφμενων προςόντων, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν 
βιογραφικό ςθμείωμα, και αποδεικτικά δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
ενότθτεσ 4 και 5 τθσ παροφςθσ. 

Σα απαιτοφμενα προςόντα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτήςεισ ςυμμετοχήσ ςτην παροφςα 

πρόςκληςη, είναι κριτήρια αποκλειςμοφ (on/off) και δεν βαθμολογοφνται. 

 

3.2 Μοριοδοτοφμενα επιθυμητά προςόντα: 
 

Για τη θζςη του Τπεφθυνου Ζργου  

 
Η κατάταξθ των υποψθφίων που πλθροφν τισ παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, κα προκφψει 

ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ: 

 

 

 

 

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΒΑΘΜ
ΟΙ 

 
3.2.1 

Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ για 
τθν γνϊςθ των επαγγελματικϊν ςυνκθκϊν 
των ωφελοφμενων  

 
 

    10 

 
3.2.2 

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ειδίκευςθσ ςε 
διαχείριςθ ζργων/management/ διαχείριςθ 
προγραμμάτων και ςυναφι 

 
20 

 
3.2.3 

Πρόςκετθ βακμολογοφμενθ εργαςιακι 
εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ διαςυνοριακϊν  
προγραμμάτων / ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων / και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

10 βακμοί, για υλοποίθςθ κάκε 
επιπλζον του ενόσ προγράμματοσ 
διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ/ 
ςυγχρθματοδοτοφμενου/  
ευρωπαϊκοφ 

 
 

Μζχρι 
40 
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3.2.4 υνζντευξθ ςε προκακοριςμζνα 

ερωτιματα ςχετικά με τθν 
εργαςιακι εμπειρία, τθν 
αντίλθψθ για το ζργο, τθν λιψθ 
πρωτοβουλιϊν, τθν εκπλιρωςθ 
κακθκόντων κλπ 

 

 30 

ΤΝΟΛΟ 100 

 

Για τη θζςη του Επιςτημονικοφ υνεργάτη  

 
Η κατάταξθ των υποψθφίων που πλθροφν τισ παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, κα προκφψει 
ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ: 
 
Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 
 
3.2.1 Πρόςκετθ βακμολογοφμενθ 

εργαςιακι εμπειρία ςτθν 
υλοποίθςθ διαςυνοριακϊν  
προγραμμάτων / 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων / 
και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  

 
Για κάκε 1 ζτοσ τεκμθριωμζνθσ 
εμπειρίασ πλζον των  τριϊν ετϊν 
τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ  
εμπειρίασ: 10 βακμοί ανά ζτοσ 
(ζωσ 50 βακμοί) 

 
 

Μζχρι 50 

 
3.2.2 υνζντευξθ ςε προκακοριςμζνα 

ερωτιματα ςχετικά με τθν 
εργαςιακι εμπειρία, τθν 
αντίλθψθ για το ζργο, τθν λιψθ 
πρωτοβουλιϊν, τθν εκπλιρωςθ 
κακθκόντων κλπ 

  
 
 
 
 

30 

ΤΝΟΛΟ 80 

 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι καλοφνται: 
 

 Να υποβάλουν αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ (βλζπε ςυνθμμζνο Τπόδειγμα ςτο 

τζλοσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ) και 

 Αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα, ςτο οποίο κα αποτυπϊνονται αναλυτικά ςτοιχεία για 

τθν προχπθρεςία των υποψθφίων ςτθν διαχείριςθ/ςυντονιςμό ςυγχρθματοδοτοφμενων 

ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ι/και διακρατικϊν/διαπεριφερειακϊν προγραμμάτων, 
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όπου κα αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξισ ςτοιχεία: α) Σίτλοσ Ζργου, β) Ανακζτουςα 

αρχι, γ) Διάρκεια Εκτζλεςθσ Ζργου (από μμ/εε ζωσ μμ/εε), δ) Προχπολογιςμόσ ζργου, ε) 

Ρόλοσ / αρμοδιότθτεσ 

 Τπεφθυνη δήλωςη, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται 

θ ακρίβεια των αναγραφόμενων ςτθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και το βιογραφικό 

ςθμείωμα 

 Τπεφθυνη  δήλωςη   του  Ν.1599/1986, ςτθν  οποία ο ενδιαφερόμενοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει 

ειςφορζσ 

Η τιρθςθ των ςτοιχείων των υποψθφίων είναι εμπιςτευτικι. 

 
Θ αίτηςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ είναι αναρτημζνη ςτην ιςτοςελίδα του ΣΕΕ/ΣΚΜ 

www.tkm.tee.gr . τθν αίτθςθ οι ενδιαφερόμενοι/εσ δθλϊνουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία. 

Επιπλζον δθλϊνουν τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να 

υποβάλει μία και μοναδικι αίτθςθ. 

 

5. ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 
 
Σα αποδεικτικά δικαιολογθτικά κα προςκομίηονται μόνο από τουσ ενδιαφερόμενουσ που κα 

κλθκοφν για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθ διαλυτικι αίρεςθ τθσ ανατροπισ τθσ  

ςυνεργαςίασ ςε περίπτωςθ μθ προςκόμιςισ τουσ από τον αντιςυμβαλλόμενο. 

Σα αποδεικτικά δικαιολογθτικά που ηθτοφνται αναλόγωσ και προσ απόδειξθ των αναγραφόμενων 

ςτθν αίτθςθ είναι τα εξισ : 

5.1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ 

Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν, ςτον οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. ε 

περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται και θ προςκόμιςθ 

αντιγράφου τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ 

αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθ βακμολογικι αντιςτοιχία 

αυτοφ. 

http://www.tkm.tee.gr/
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5.2. Απόδειξη γνϊςησ αγγλικήσ γλϊςςασ 

Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται με 

βάςθ το άρκρο 1 π.δ. 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ 

προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (Φ.Ε.Κ. 

185/3.8.2007/τ.Αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 π.δ. 

116/2006 «Σροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Αϋ)». 

5.3. Άδεια άςκηςησ επαγγζλματοσ 

  Για τθ κζςθ του Επιςτθμονικοφ υνεργάτθ, άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Μθχανικοφ    

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ του τίτλου ςπουδϊν. 

5.4. Απόδειξη Ηητοφμενησ Επαγγελματικήσ Εμπειρίασ  

Η επαγγελματικι εμπειρία αποδεικνφεται με βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα 

αναγράφεται θ χρονικι διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ, με βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ από τον εκάςτοτε 

εργοδότθ, με ςυμβάςεισ εργαςίασ, με ςυμβάςεισ ζργου που ζχει αναλάβει και ολοκλθρϊςει ο 

υποψιφιοσ ι με δελτία παροχισ υπθρεςιϊν που να καλφπτουν τθν χρονικι διάρκεια και το είδοσ 

τθσ εμπειρίασ και με όποιο άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο μπορεί να προςκομίςει  ο 

ενδιαφερόμενοσ. Για τθ ςυμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ι ζργα, θ 

απαιτοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του διοικθτικοφ υπευκφνου 

ςτθν οποία κα αναφζρονται για κάκε ζργο ι πρόγραμμα ο τίτλοσ, θ διάρκεια απαςχόλθςθσ του 

υποψθφίου και θ ςυμβατικι ςχζςθ με τθν οποία ςυνδεόταν ο υποψιφιοσ με τον φορζα 

υλοποίθςθσ, κακϊσ και με όποιο άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο μπορεί να προςκομίςει ο 

ενδιαφερόμενοσ. 

 

5.5. Λοιπά δικαιολογητικά (για την υπογραφή ςφμβαςησ) 

 Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 

 Βεβαίωςθ Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 

 Αντίγραφο ποινικοφ Μθτρϊου 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

6.1 Δημοςίευςη τησ ανακοίνωςησ 

 
Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ ανακοίνωςθσ μαηί με τα Παραρτιματά τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ – Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΣΕΕ/ΣΚΜ) , http://tkm.tee.gr/ 

6.2 : Τποβολή αιτήςεων ςυμμετοχήσ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν αίτθςθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 

ενότθτεσ 4 και 5 τθσ παροφςασ. 

6.3 : Προθεςμία Τποβολήσ Αιτήςεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλουν αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ tee_thess@tee.gr , από Παραςκευή 14 Ιανουαρίου 2022  μζχρι και 

Δευτζρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ϊρα 14:00, με ςυνθμμζνα τα παραπάνω ζντυπα ςε μορφι 

PDF, με τθν ζνδειξθ (Θζμα email): «ENGINE_HUBs - Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για ςφναψη 

ΜΕ» 

Για πλθροφορίεσ μποροφν να επικοινωνοφν ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

progtkm@central.tee.gr   ι ςτα τθλζφωνα: 2310883192, 2310883146 και 2310883125. 

6.4 Διαδικαςία Αξιολόγηςησ, βαθμολόγηςησ και ςυνζντευξησ 

 
Με τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ αποδζχονται 

πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, 

κακϊσ και ότι θ διαδικαςία δφναται με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΣΕΕ /ΣΚΜ να 

διακοπεί, αναβλθκεί ι επαναλθφκεί με το ίδιο ι και άλλο περιεχόμενο. Η ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ 

τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ κακϊσ και τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ. Η ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά, επίςθσ, αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει αποδεχκεί 

πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ τθ νομιμότθτα του ςυνόλου των όρων τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ 

κακϊσ και τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ για τθν 

εξζταςθ τθσ κάλυψθσ των ελάχιςτων απαιτιςεων ςυμμετοχισ, και των βακμολογοφμενων 

κριτθρίων. 
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Μετά τθν αρχικι αξιολόγθςθ των αιτιςεων οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ 

αλλθλογραφίασ ςτθ διεφκυνςθ (e-mail) που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ εάν πλθροφν ι δεν 

πλθροφν τα ελάχιςτα προςόντα. ‘Όςοι πλθροφν τα απαιτοφμενα προςόντα (on/off) καλοφνται ςε 

ςυνζντευξθ και ενθμερϊνονται για τθν θμερομθνία και τον τόπο πραγματοποίθςθσ τθσ 

ςυνζντευξθσ (ςε περίπτωςθ αδυναμίασ φυςικισ παρουςίασ θ  ςυνζντευξθ μπορεί να γίνει και 

μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ). 

Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ διατθρεί το δικαίωμα να καλζςει ςε ςυνζντευξθ μόνο εκείνουσ του 

ενδιαφερόμενουσ, που προκρίνονται, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα, 

απαιτοφμενα και επικυμθτά προςόντα. 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ των υποψθφίων, ενδζχεται να ηθτιςει ςυμπλθρωματικζσ διευκρινιςεισ 

επί των αιτιςεων των υποψθφίων, προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτο ζργο τθσ. 

Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ – κατάταξθσ: Μετά τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων και τθ διεξαγωγι 

τθσ ςυνζντευξθσ, οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail) που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ, για τα προςωρινά 

αποτελζςματα κατάταξθσ (τα οποία αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του TEE/TKM www.tkm.tee.gr  

λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτον GDPR – ΓΚΠΔ ΕΕ 2016/679). Οι υποψιφιοι, ζχουν τθ 

δυνατότθτα να υποβάλουν γραπτι ζνςταςθ επί των προςωρινϊν αποτελεςμάτων, εντόσ πζντε (5) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν ενθμζρωςι τουσ. Μετά τθν αξιολόγθςθ τυχόν ενςτάςεων οι 

υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-

mail) που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ, για τα οριςτικά αποτελζςματα κατάταξθσ (τα οποία 

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του TEE/TKM www.tkm.tee.gr λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα 

ςτον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679).  

Επί των ενςτάςεων αποφαίνεται οριςτικά θ ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ. Δεν υπάρχει δικαίωμα ζνςταςθσ 

κατά τθσ οριςτικισ απόφαςθσ τθσ ΔΕ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προκρίνεται το άτομο που ςυγκζντρωςε μεγαλφτερο 

βακμό ςτθ ςυνζντευξθ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει και πάλι ιςοβακμία κα γίνεται 

κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων. 

Σιρθςθ γενικϊν αρχϊν: Η επιλογι γίνεται τθρϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ γενικζσ 

αρχζσ τθσ ςυνκικθσ τθσ ΕΚ. Οι όροι τθσ πρόςκλθςθσ για επιλογι ζκτακτου προςωπικοφ ςε καμία 

www.tkm.tee.gr
www.tkm.tee.gr
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περίπτωςθ δεν πρζπει να κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ ιςότθτασ 

των φφλων και τθσ διαφάνειασ. 

Εμπιςτευτικότθτα: Όλα τα ςτοιχεία του φακζλου υποψθφιότθτασ κεωροφνται εμπιςτευτικά, και 

χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

 

Για τθ ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

Γεϊργιοσ Σςακοφμθσ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΘΘ 

 

Προσ: Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ /Σμήμα Κεντρικήσ Μακεδονίασ  
Διεφκυνςθ: Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 546 43  Θεςςαλονίκθ 
E-mail: tee_thess@tee.gr 
 
 

Ημερομθνία   . .. /…  /2022  
 

Θζμα: Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου ςτο πλαίςιο  
υλοποίθςθσ του ζργου με ακρωνφμιο ENGINE-HUBs με κωδ.MIS507317  που υλοποιείται ςτο 
πλαίςιο του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 

ΑΙΣΗΗ 

Παρακαλϊ δεχκείτε τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ μου ωσ ςυνεργάτθ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 
Θζςη: *……….Τπεφθυνοσ Ζργου / Επιςτημονικόσ υνεργάτησ……………+ 
 

Α. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Επϊνυμο 
 

Όνομα 
 

Όνομα πατρόσ 
 

Α. Δ. Σαυτότθτασ 
 

Ημερομθνία Γζννθςθσ 
 

Β. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οδόσ, αρικμόσ 
  

 

Σαχ. Κϊδικασ 
 

Διμοσ 
 

τακερό τθλζφωνο 
 

Κινθτό τθλζφωνο 
 

E‐mail 
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υνθμμζνα ςασ υποβάλλω: 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

…… 

…… 

 

 

Ο/Η ………………………………………….. 

 

(Τπογραφι) 

Η επεξεργαςία των ςτοιχείων που καταγράφονται ςτο Έντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

γίνεται από το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ/ Tμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ   με 

αποκλειςτικό ςκοπό τθν επιλογι ςυνεργατϊν ςτο πλαίςιο  υλοποίθςθσ του ζργου με 

ακρωνφμιο ENGINE-HUBs  που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ 

Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Η ακρίβεια τωμ στοιχείωμ που υποβάλλομται με αυτή τη δήλωση μπορεί μα ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλωμ υπηρεσιώμ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΖΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

ΠΡΟ(1): Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ – Περιφερειακό Σμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Ο – Η 
Όνομα: 

 Επϊνυμο:  

Όνομακαι Επϊνυμο 
Πατζρα: 

 

Όνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία 
γζννθςθσ(2): 

 

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ 
Κατοικίασ: 

 Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

 
Αρ. Σθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου(Εmail)
: 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 

του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

Α. Σα ςτοιχεία που αναγράφονται κακϊσ και οτιδιποτε άλλο επικαλοφμαι ςτο βιογραφικό μου 

ςθμείωμα που κατακζτω ςτο πλαίςιο τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ μου ωσ ςυνεργάτθσ για το ζργο με 

ακρωνφμιο ENGINE-HUBs που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 

υνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, είναι αλθκι και ακριβι και διακζτω τα αντίςτοιχα 

αποδεικτικά ζγγραφα τα οποία και κα υποβάλω, εφόςον μου ηθτθκοφν. 

Β. Ζχω ενθμερωκεί για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν μου δεδομζνων και πλθροφοριϊν 

αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ επιλογισ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ για τθν επιλογι ςυνεργατϊν του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ/Σμιμα 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, για το ζργο με ακρωνφμιο ENGINE-HUBs που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του 

Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. 

Γ. Γνωρίηω ότι, εάν από καταγγελία ι αυτεπάγγελτο ζλεγχο ι από οποιονδιποτε ζλεγχο των 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων προκφψει οποιαδιποτε διαφορά με όςα δθλϊνω ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, τότε 

αποκλείομαι από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςυνεργατϊν/ζκτακτου προςωπικοφ (ςτο πλαίςιο τθσ εν 

λόγω πρόςκλθςθσ) και κα ζχω τισ προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του Ν. 1599/1986 ποινικζσ 

κυρϊςεισ. 

 

Ημερομθνία:… /…/ 2022 

Ο – Η Δθλ. 

 



 

 

 

 

(Τπογραφι) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 

απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 

(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά 
με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν 
μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε 
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται 
από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
 


