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                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

                               Κοζάνη, 17/09/2020 
                               Αριθμ. Πρωτ. :2817   

Πληροφορίες : Σταύρος Σαπαλίδης  
 

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για το υποέργο  

«Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» 

 στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 

 «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επι-

χειρήσεων» (κ.ε. 2018ΕΠ00510024 / MIS 5032329) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101 

 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 

και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.», 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 193 παρ. 5 

σύμφωνα με το οποίο «Η πρόσληψη του πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο 

απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και 

υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο από τα Υπουργεία, τη 

Γενική Διοίκηση, τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 

διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 

από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή 
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του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’). Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της 

περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου και προσλαμβάνεται από τον 

Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης 

του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσής του έργου, αποκλειομένης, σε κάθε 

περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου», ,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234Α’) «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων  Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ 78Β), 

6. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 

1700Β/16.05.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 934Β/19.03.2019), 

7. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 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»,  

8. Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β/5968/31.12.18) Υπουργικής 

Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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”»,  
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9. Το με αριθμ. πρωτ. 61665/11.06.2019  (ΑΔΑ : ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Θεσμικής Υποστήριξης, Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Οδηγίες για τη 

δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014 -2020, 

σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ»,   

10. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 

δαπανών, 

11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

12. Τις με Α.Π. 1842/15-06-2018, 2455/20-08-2018 & 2794/21-09-2018 Προσκλήσεις με κωδικό 61, 

Α/Α ΟΠΣ 3091, έκδοση 1/0, 2/0 & 3/0 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία», 

13. Την με Α.Π. 4184/28-12-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ : ΨΨ847ΛΨ-Θ21) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» καθώς και τις με Α.Π. 

3586/30-10-2019 (ΑΔΑ : ΩΡΔΛ7ΛΨ-ΣΥΛ), 1190/07-04-2020 (ΑΔΑ : 9Η8Ε7ΛΨ-ΕΒΞ) & 1348/24-04-

2020 (ΩΩ1Τ7ΛΨ-ΧΛΤ) τροποποιήσεις  αυτής, 

14. Την με αριθμό 26/2018 (ΑΔΑ 7Α14ΚΧΨ–2ΦΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας, 

15. Την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS), 

16. Το Τεχνικό Δελτίο έκδοση 4.0 του εν λόγω έργου, 

17. Την με αριθμό 09/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ84ΚΧΨ-Λ95) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας 

(περί έγκρισης τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), 

18. Την με αριθμό 2/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΣΝΚΧΨ-ΟΙ9) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας          

(περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας), 

19. Την με Α.Π. 516/19-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΤ0ΚΧΨ-ΩΑ0) Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του 

υποέργου 2 με τίτλο «Δημιουργία δομής RIS στήριξης στη Δυτική Μακεδονία», του έργου 
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«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 

20. Τα παραδοτέα της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» (ΑΔΑΜ : 

19SYMV005325252), 

21. Τις με Α.Π. 32/09.01.2020 (ΑΔΑ : 9ΣΒ0ΚΧΨ-ΠΘΘ - Α/Α 5) & 1213/29.04.2020 (ΑΔΑ : Ψ792ΚΧΨ-

3ΣΧ - Α/Α 34) Πράξεις Ανάληψης Υποχρέωσης, 

22. Την με Α.Π. 38910/15-04-2020 (ΑΔΑ : ΩΧΡΝ46ΜΤΛΡ-ΩΒΠ) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί τροποποίησης της ΣΑΕΠ 0051 (Π.Δ.Ε. 2020)  

23. Την με Α.Π. 1235/30.04.2020 (ΑΔΑ : 61ΝΒΚΧΨ-ΕΕΓ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη 

Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης 

ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε. 2018ΕΠ00510024 / 

MIS 5032329) 

24. Την από 04/08/2020 ανάρτηση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων Κατάταξης & 

Βαθμολογίας των Υποψηφίων  

25. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

26. Τον  προϋπολογισμό του έργου 

Ανακοινώνει 
Την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μί-

σθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για το υποέργο «Δημιουργία Δο-

μής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δο-

μών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε. 

2018ΕΠ00510024 / MIS 5032329) στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονί-

ας είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν στον τό-

πο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα α-

ντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα για τον κωδικό απασχόλησης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός  
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Θέση Απασχό-

λησης 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων Ειδικότητα 

101 

Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας  και όπου 
αλλού απαιτείται ανά-

λογα με τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου 

Συντονιστής    
Δομής RIS        

Δυτικής            
Μακεδονίας 

 36 μήνες 

 
 
 

1 Π.Ε. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

101 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (Π.Ε.) Θετικών ή Πολυτεχνικών ή Γεωτεχνικών ή Οι-
κονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Σχολών ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. (αντίστοιχο με τις προηγουμένως αναφε-
ρόμενες σχολές) ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης σχο-
λής ειδικότητας 

2. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2, Άριστη γνώση 
ή επίπεδο Γ1/C1 Πολύ καλή γνώση ) 

3. Διδακτορικός τίτλος και ελλείψει αυτού μεταπτυχιακός τίτλος. Ο τίτλος πρέ-
πει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του έργου. 

4. Επαγγελματική εμπειρία από 36 έως 72 μήνες ως επικεφαλής ομάδας έργου 
σε συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά έργα (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, INTERREG, 
HORIZON κ.τ.λ.) με αντικείμενο που έχει σχέση με τους τομείς RIS της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης Αντικείμενο  

Μηνιαία αμοιβή 
(μικτά) 

101 

Συντονιστής    
Δομής RIS        

Δυτικής            
Μακεδονίας 

 

Ο Συντονιστής της Δομής Στήριξης RIS είναι υπεύθυνος για τον έ-
λεγχο και τον συντονισμό της λειτουργίας της Δομής με βάση τον 
ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολογισμό. Ειδικότερα, ο Συντο-
νιστής της Δομής: 

α) έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδια-
σμού της Δομής, της παρακολούθησης και συντονισμού των ε-
πιμέρους δράσεων, τον ετήσιο προγραμματισμό και προϋπολο-
γισμό και της τακτικής ενημέρωσης της Επιτροπής Καθοδήγη-
σης. 

β) συνεργάζεται με τον Διευθυντή του ΠΤΑ σε θέματα διοικητι-
κής λειτουργίας της Δομής. 

γ) έχει την ευθύνη της πιστοποίησης της εκτέλεσης του φυσικού 
αντικειμένου τόσο των απασχολουμένων φυσικών προσώπων, 
όσο της εκτέλεσης/παράδοσης παρεχόμενων υπηρεσιών από 
τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προκειμένου να πραγμα-
τοποιηθούν πληρωμές. 

δ) έχει την ευθύνη συνεργασίας και εισήγησης προς το ΠΣΕΚ. 

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο υποψή-
φιος, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου 
και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Δομής Στήριξης RIS στη Δυτική 
Μακεδονία, είναι:   

- Καθοδηγεί και συντονίζει τα στελέχη και τις εργασίες της 
Δομής  

- Εξειδικεύει, προγραμματίζει και παρακολουθεί το Σχέδιο 
Δράσης της Δομής 

- Ελέγχει και εγκρίνει τις εκθέσεις-παραδοτέα της Δομής 

- Συνεπικουρεί στην οικονομική διαχείριση της Δομής (σε 
συνεργασία με τον Δ/ντή του ΠΤΑ) 

 
2.900,00  € / μήνα 

 
Συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ και 
όλων των νομίμων 

κρατήσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΓ5ΛΚΧΨ-Χ7Ρ



 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανά-
πτυξης   

        

 

 
 Περιοχή ΖΕΠ       2461350995    ssapalidis@pta.pdm.gr        501 00,  Κοζάνη 7 

   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του πίνακα Β, 
καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα προς βαθμολόγηση κριτήρια: 
 

- Συντάσσει μηνιαία δελτία προόδου του φυσικού και οικο-
νομικού αντικειμένου της Δομής 

- Συντάσσει Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Υλοποίησης Έργου 

- Συντάσσει Απολογιστική Έκθεση Έργου 

- Συντάσσει Εξαμηνιαίες Εκθέσεις οικονομικής διαχείρισης 
του έργου. 

- Συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης δράσεων 

- Εισηγείται προς το ΠΣΕΚ 

- Εκπροσωπεί τη Δομή όπου απαιτείται 

- Συντονίζει την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος 
και των στατιστικών αναλύσεων που απαιτούνται για τους 
σκοπούς της Δομής 

- Διαχειρίζεται κρίσιμα θέματα και τυχόν προβλήματα που 
προκύπτουν 

- Συντάσσει πρόγραμμα ποιότητας και διασφαλίζει την ποιό-
τητα σε όλα τα επίπεδα και το εύρος εργασιών της Δομής 

- Λαμβάνει, αξιολογεί  και κατανέμει στα στελέχη αιτήματα 
από το ΠΣΕΚ 

- Αναφέρεται στον Δ/ντή του ΠΤΑ και στο ΔΣ του ΠΤΑ  

Το άτομο θα απασχολείται 100% στο έργο αυτό επί 8 ώρες σε κα-
θημερινή πενθήμερη βάση.   

Οι ώρες που θα απασχολείται στο έργο και οι αντίστοιχες εργασίες 
που υλοποιούνται θα αποτυπώνονται σε φύλλο χρονοχρέωσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 101 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
για κωδικό απασχόλησης 101 που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του πίνακα Β 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΡΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ   

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 10 έως          
100 μόρια 25 % 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (όπως ορίζεται στα προσόντα της θέσης)  

Εμπειρία  από 36 έως και 72 μήνες 1 μόριο ανά μήνα / από 
36 έως 72 μόρια 65 % 

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ    

Επίπεδο Γ2/C2, Άριστη γνώση   100 μόρια 
10 % 

Επίπεδο Γ1/C1 Πολύ καλή γνώση 90 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Από 176 έως 272 μόρια 100% 

 
1.Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (βάση 5 άριστα 10) υπο-
λογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 
2.Τα προπτυχιακά 5ετούς διάρκειας αναγνωρίζονται ως βασικός και μεταπτυχιακός τίτλος σπου-
δών μετά από έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία                  
(Ν 4485/2017 ΦΕΚ 114Α άρθρο 46 “Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επι-
πέδου”).   
 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθή-
κοντα συναφή με το αντικείμενο της θέσης, όπως ορίζεται στα προσόντα κάθε κωδικού απασχόλη-
σης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101  

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής και αφορά επαγγελματική εμπειρία 36 - 72 μηνών ως 
επικεφαλής ομάδας έργου σε συγχρηματοδοτούμενα ή ερευνητικά 
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έργα (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, INTERREG, HORIZON κ.τ.λ.) με αντικείμενο που έχει 
σχέση με τους τομείς RIS της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση : 
- Αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος. Το βιογραφικό θα περιέχει και 

Πίνακα Έργων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον α) ο τίτλος 
του έργου, β) ο χαρακτηρισμός του ως συγχρηματοδοτούμενο ή ερευ-
νητικό, γ) το αντικείμενο των εργασιών με αναφορά στο ζητούμενο το-
μέα υπηρεσιών και δ) οι ημερομηνίες έναρξης & ολοκλήρωσης του έρ-
γου 

- Απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, εκ του πρωτοτύπου, βεβαιώ-
σεων καλής εκτέλεσης ή προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών από 
τις οποίες να προκύπτουν με σαφήνεια τα ανωτέρω στοιχεία α-δ, συ-
νοδευόμενες από ευκρινή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσε-
ων 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

1. Σε περίπτωση που 2 ή περισσότερα έργα συμπίπτουν ημερολογιακά οι μήνες εμπειρίας 
λαμβάνονται υπόψη μία φορά 

2. Η εμπειρία αποδεικνύεται μόνο όπως αναφέρεται ανωτέρω. Άλλοι τρόποι δεν γίνονται δε-
κτοί 

3. Τα έργα που υποβάλλονται προς προσμέτρηση εμπειρίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένα 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου  

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) οφείλουν να 

προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματά της δικαιο-

λογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτά, τα οποία πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε 

διαφορετική περίπτωση θα προσκομίζονται φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασης αυτών. 

Αν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και 

η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπό-

ντων δικαιολογητικών δεν επιτρέπεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της να γίνει στο χώρο ανακοινώ-

σεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα του, στην ιστο-

σελίδα της Ε.Υ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                         

(ιστοσελίδες : https://diavgeia.gov.gr, http://www.pta.pdm.gr & http://www.pepdym.gr).  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας  και να την καταθέσουν, ή να την αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκε-

λο με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας & δ/νση ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου) όπως περιγράφεται παρακάτω με οποιοδήποτε τρόπο, στα γραφεία της υπηρε-

σίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη, υπόψη κ. Σταύρου Σαπαλίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2461350995), με 

τη σήμανση: Αίτηση συμμετοχής για την με Α.Π. 2817/17-09-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-

φέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη θέση με κωδικό 101 στο πλαίσιο του  

έργου με τίτλο  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RIS ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Κωδικός MIS / 

Π.Δ.Ε. : 5032329 / 2018ΕΠ00510024). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση τον 

αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία. 

Οι αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα 

λήξης κατάθεσης των αιτήσεων, βάσει του πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία, δεν θα 

γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.  

Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται 

στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 

1599/1986). 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 28/09/2020 ημέρα Δευτέρα. 
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητι-

κών με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας & δ/νση ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου), ο οποίος θα φέρει εντός, τα δικαιολογητικά στα οποία στηρίζουν την υποψη-

φιότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας, και ειδικότερα: 

Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων 

Β. Συμπληρωμένη «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Γ. Συμπληρωμένη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα Δεδομένα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Δ. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένο πίνακα έργων, όπως ορίζεται ανωτέρω 

Ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων ανά θέση, τίτλων σπουδών ή αναγνώρισης από 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 

Ο τίτλος σπουδών πρέπει να αναγράφει τον ακριβή βαθμό την ημερομηνία και το έτος κτήσης αυ-

τού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό 

πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικίας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δε-

καδικά ψηφία. 

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυ-

τών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  

Τα προπτυχιακά 5ετούς διάρκειας (integrated master) αναγνωρίζονται ως βασικός και μεταπτυχια-

κός τίτλος σπουδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν 4485/2017 ΦΕΚ 114Α άρθρο 46 “Ενιαίος 

και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου”). 

Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται και το ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.  

ΣΤ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων ή εγγράφων που αποδεικνύουν τη γνώση της Αγγλικής βά-

σει κανόνων ΑΣΕΠ, συνοδευόμενοι από  την επίσημη μετάφρασή τους σε απλό αντίγραφο. 

Ζ. Απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή προϋ-

πηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών από τις οποίες να προκύπτουν με σαφήνεια τα άνωθεν στοιχεία 

α-δ του πίνακα εμπειρίας συνοδευόμενες από ευκρινή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων συμβάσε-

ων. 
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Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υ-

ποψηφίων. 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της, κα-

θώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας  να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο πε-

ριεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει 

λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμε-

τοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει απο-

δεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλη-

σης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την βαθμολόγηση 

όλων των κριτηρίων. 

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Περιφερειακού Ταμεί-

ου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  να καταρτίσει σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτε-

ται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην 

αίτηση του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την α-

κρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των 

δηλουμένων, κατόπιν δυνητικού ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περί-

πτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.  

 

O υποψήφιος με την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής ολοκλήρωσης της διαδι-

κασίας, συναινεί με Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)  στην επεξεργασία των δεδομένων του από 

την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή μετά το διά-

στημα αυτό, οφείλει βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας να διατηρεί όλη την διαδικασία της 
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πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου των προσωπικών δεδομένων) σε ασφαλή αρχείο (ηλεκτρονικό 

και φυσικό). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ :  Κατάταξη υποψηφίων-Διαδικασία επιλογής 

Όσοι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα  κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολό-

γησης  βάσει των κριτηρίων της παρούσης (ΠΙΝΑΚΕΣ Δ). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της ο-

ποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται 

ως εξής:  

1. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάση των κριτηρίων της παρού-

σας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται στον Πίνακα 

Δ101. 

2. Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην αίτηση των στοιχείων 

των υποψήφιων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) και μοριοδότηση των 

υποβαλλόμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Προσόντα που αναφέρονται 

στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα 

ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

3. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με 

βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. 

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 

τη μεγαλύτερη εμπειρία. 

5. Στην περίπτωση ύπαρξης ξανά ισοβαθμίας των υποψηφίων για τις ανωτέρω θέσεις, μετά την 

εφαρμογή του κριτηρίου της περίπτωσης 4, προηγείται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

στο βαθμό πτυχίου. 

6. Στην περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων και μετά την εφαρμογή του κριτηρίου της περί-

πτωσης 5 διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους προσωρινούς 
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πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας, της Ε.Υ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας (ιστοσελίδες : www.pta.pdm.gr & www.pepdym.gr 

αντίστοιχα) και στον πίνακα ανακοινώσεων του του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας , ενώ θα συνταχθεί και σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε απο-

κλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτι-

κής Μακεδονίας, της Ε.Υ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας (ιστοσελίδες : www.pta.pdm.gr & www.pepdym.gr α-

ντίστοιχα) και του πίνακα ανακοινώσεων του του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μα-

κεδονίας . 

  Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο, Κυρια-

κή ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι 

και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά 

την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Περιφερειακό Τα-

μείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 50100 Κοζάνη, εντός σφραγισμένου φακέλου 

διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων και με την ένδειξη: Ένσταση κατά των προσωρινών 

πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την με Α.Π. 2817/17-09-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν-

διαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό 101 στο πλαίσιο 

του  έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RIS ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Κωδικός MIS 

/ Π.Δ.Ε. : 5032329 / 2018ΕΠ00510024). 

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του 

πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ. θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ενδιαφερόμενους 

οι οποίοι έχουν δικαίωμα παρέμβασης εντός 5 ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της έν-

στασης. 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προ-

στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδο-
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νίας, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, σύμ-

φωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση  έννομου συμφέροντος).  

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, οι Πίνα-

κες Κατάταξης καθίστανται οριστικοί και αναρτώνται στον σχετικό δικτυακό τόπο του Περιφερεια-

κού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. 

Η επιτροπή ενστάσεως υποχρεούται να συντάξει πρακτικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημε-

ρών αρχόμενης μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής παρεμβάσεων. Το πρακτικό διαβιβάζε-

ται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την σύνταξη και ανάρτηση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης & 

Βαθμολογίας των Υποψηφίων.   

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Απασχόληση   

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθω-

σης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης 

των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων κατόπιν ένστασης, συνεπάγεται ανακατάταξη 

των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με 

τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης.  Οι υποψήφιοι 

αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για το παρεχόμενο έργο τους έως την ημέρα της 

λύσης της σύμβασης , χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Απασχολούμενοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, 

είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

μίσθωσης έργου. 

Ρητώς ορίζεται ότι οι υπό ανάθεση συμβάσεις μίσθωσης έργου αποσκοπούν αποκλειστικά στην κά-

λυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν συγχρηματοδοτούμενο πρό-

γραμμα και επ’ ουδενί σχετίζονται με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Π. Τ. Α. Δυτικής Μακεδονίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : Αντικείμενο του έργου 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Πρόγραμμα : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020 

Τίτλος Έργου : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
                           ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Τίτλος Υποέργου :  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RIS ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Κωδικός MIS / Π.Δ.Ε. : 5032329 / 2018ΕΠ00510024 

Χρηματοδότηση : ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
                                  ΕΛΛΑΔΑ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)  

Φορέας Υλοποίησης : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Διάρκεια: 36 μήνες 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 900.000,00 € 

Υποέργα :  1.     ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ RIS ΣΤΗ  

                             ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 13.268,00 € 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RIS ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 540.000,00 € 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ : 180.000,00 € 

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :  166.732,00 € 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Προγραμματική Περίοδος : 2014-2020  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Κωδικός : Δυτική Μακεδονία / 10  

Άξονας Προτεραιότητας : 3 – Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Θεματικός Στόχος : Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβα-
νομένου και αυτών του γεωργικού τομέα και του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας  

Επενδυτική Προτεραιότητα : Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονο-
μικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων.  

Ειδικός Στόχος : Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στη καινοτομία και του τομείς προτε-
ραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

Κατηγορίες Περιφέρειας : Μετάβαση  
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΟΜΕΙΣ RIS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ :  

1. Αγροδιατροφή 
2. Ενέργεια – Περιβάλλον  
3. Τουρισμός 
4. Γούνα 

Η εγκεκριμένη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Θεματικός Στόχος 

3, Επενδυτική Προτεραιότητα 3.1), κρίνει απαραίτητη την ύπαρξη κεντρικού περιφερειακού φορέα συ-

ντονισμού προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης, με σύγχρονους όρους, της στήριξης της επιχειρη-

ματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Για τον λόγο αυτό προτείνει τη δημιουργία αντί-

στοιχης Δομής, για την κάλυψη των εξειδικευμένων τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων και τη 

λειτουργία της ως μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού - δομής σχεδιασμού, συντονισμού, πληροφό-

ρησης, προώθησης, μέτρησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των δράσεων ΕΤΑΚ. 

Η Δομή Στήριξης της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργεί σε διασύνδεση με το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας και 

τους φορείς παραγωγής μεταφοράς και αξιοποίησης παραγωγικής γνώσης και καινοτομίας. Οι δραστη-

ριότητές της θα συνδυάζονται με υφιστάμενες δραστηριότητες ερευνητικών, ακαδημαϊκών και επιχει-

ρηματικών φορέων, με σκοπό την καλλιέργεια συνεργειών, την ανάπτυξη συμπληρωματικότητας και 

την παραγωγή ευρύτερων δράσεων,  ανταλλαγών ιδεών και γνώσεων.  

Γενικά η Δομή πρέπει να καλύψει τους εξής Στρατηγικούς Στόχους :  

• Τεχνική υποστήριξη του ΠΣΕΚ & ΕΥΔ  Δυτικής Μακεδονίας  

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της Στρατηγικής RIS της Περιφέρειας 

• Τεκμηρίωση συστήματος ΕΤΑΚ της Περιφέρειας 

• Προαγωγή και υποβοήθηση της διασύνδεσης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέ-
ρειας 

Συγκεκριμένα, η Δομή: 

• Στοχεύει στην προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Περιφέρεια, βάσει των στρατη-

γικών στόχων του Επιχειρησιακού της Προγράμματος και τις ανάγκες των τοπικών φορέων, ι-

διαίτερα των επιχειρήσεων,  για επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, 
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με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και  κατ’ επέκτασιν της βιωσιμότητάς τους. 

• Παρακολουθεί το Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ και παρέχει στήριξη 

στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Μακεδονίας (Μηχανι-

σμός ΕΤΑΚ). Η Δομή θα λειτουργεί συμβουλευτικά και συμπληρωματικά σε σχέση με τον περι-

φερειακό μηχανισμό ΕΤΑΚ για την εφαρμογή του σχεδίου RIS3 (σε συνεργασία με την ΠΔΜ), θα 

παρέχει επικαιροποιημένη πληροφορία προς το ΠΣΕΚ και την ΕΥΔ ΠΔΜ και ταυτόχρονα θα 

συμμετέχει στην παρακολούθηση του σχεδίου και των δράσεων ΕΤΑΚ και της συνεχούς προ-

σπάθειας για επιχειρηματική ανακάλυψη. 

• Ορίζει και επαναπροσδιορίζει, σε τακτά χρονικά διαστήματα την στρατηγική της βάσει των το-

μέων προτεραιότητάς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας και των 

αναγκών των τοπικών φορέων για εξειδικευμένες δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας. 

• Εντοπίζει ή/και ιδρύει Δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας σε Περιφερειακό, εθνικό και διεθνές  

επίπεδο. Ως «Δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας» νοούνται αυτόνομες συμπράξεις με ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και λοιπούς ενδιαφερόμε-

νους φορείς, υπό τη μορφή ενός στρατηγικού δικτύου βασισμένου σε κοινό μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. 

• Λαμβάνει πρωτοβουλίες σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα καινοτομίας τα οποία θα προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα (διοργάνωση συναντήσεων εργασί-

ας, workshops και συνεδρίων για την μεταφορά γνώσης και καλών πρακτικών – knowledge 

transfer and good practices). 

• Υποστηρίζει τη σύναψη συνεργασιών με φορείς στρατηγικής (Ελλάδα, Ευρώπη) και ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη σχημάτων σύμπραξης δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για την επιτυχή υλοποίηση 

των παραπάνω συνεργασιών. 

• Υποστηρίζει δράσεις καινοτομίας, έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανακάλυψης με 

στόχο τον μετασχηματισμό τους σε επαγγελματική επιτυχία. Οι δράσεις αυτές θα βασίζονται 

τόσο στα νέα προγράμματα της ΕΕ όσο και σε προγράμματα που προωθούν τα κράτη μέλη σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

• Εκπονεί μελέτες πεδίου, καταγραφής και αξιολόγησης των υφιστάμενων υποδομών και του 
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διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού της ΠΔΜ. 

• Προβάλλει την αποστολή της, μέσω του σχεδίου επικοινωνίας το οποίο καταρτίζει και επικαι-

ροποιεί σε ετήσια βάση, στους εν δυνάμει συνεργαζόμενους φορείς και επιχειρήσεις και εν-

θαρρύνει τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές της. 

• Δημιουργεί και λειτουργεί ενιαία πύλη πληροφόρησης σε τομείς  έρευνας και καινοτομίας με 

αναλυτικά περιγράμματα δράσεων και στρατηγικών που έχουν υλοποιηθεί όπως επίσης και 

παρουσίασης αναλυτικού προφίλ επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων που έχουν παρουσιάσει 

σοβαρά επιτεύγματα σε δράσεις ΕΤΑΚ. 

• Παρέχει πληροφόρηση, προς κάθε ενδιαφερόμενο, για εθνικές – ευρωπαϊκές δράσεις Καινοτο-

μίας. 

• Παρέχει πληροφόρηση στις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες γενικότερα που αντιμετωπίζουν θέ-

ματα βιωσιμότητας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή έχουν τερματίσει τη δραστη-

ριότητά τους (επιχειρηματικότητα 2ης ευκαιρίας), σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες ανα-

προσαρμογής του επιχειρηματικού τους σχεδίου προς καινοτόμες πρακτικές υψηλής προστιθέ-

μενης αξίας. 

• Παρέχει στοιχεία προόδου (προς ΠΣΕΚ και ΕΥΔ ΠΔΜ) για τους στρατηγικούς τομείς RIS3 της 

ΠΔΜ.  

• Παρέχει υπηρεσίες προς την ΕΥΔ ΠΔΜ,  σχετικά με τη δημιουργία και έκδοση προσκλήσεων 

RIS3. 

• Συμμετέχει στη κατάρτιση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης της RIS3 της Πε-

ριφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. 

• Συμμετέχει στην οργάνωση και υποστήριξη διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης 

• Συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής ΕΤΑΚ για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-

2027 της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.  

• Εντοπίζει χρηματοδοτικούς πόρους για την ενίσχυση των Περιφερειακών Δικτύων Έρευνας και 

Καινοτομίας. 

• Προωθεί τη διάδοση ορθών πρακτικών με στόχο να αναπτύξει μια κοινή παιδεία καινοτομίας 

και μεταφοράς γνώσης. 
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• Εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ των δραστηριοτήτων της και των Πε-

ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Οτιδήποτε πλέον των ανωτέρω προτείνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο RIS στη Δυτική Μακεδονία 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΟΜΗΣ RIS ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πέρα της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, η Δομή θα υποβάλλει παραδοτέα σύμφω-
να με τα παρακάτω : 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : 
 ΠΕ 2.1 :    Προσωπικό – Στελέχωση Δομής 
 Παραδοτέα:  
 Π 2.1.1 : Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Υλοποίησης Έργου. 
 Π 2.1.2 : Απολογιστική Έκθεση Έργου. 
 Π 2.1.3 : Εξαμηνιαίες Εκθέσεις οικονομικής διαχείρισης του έργου. 
 Π 2.1.4 : Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης δράσεων. 
 Π 2.1.5 : Ετήσιες Εκθέσεις Παρακολούθησης ΠΕΠ και Παρακολούθησης και Αξιολόγησης RIS Δυτ.  
                 Μακεδονίας 
 Π 2.1.6 : Ετήσιο Σχέδιο Δράσης λειτουργίας της Δομής. 
  

ΠΕ 2.2 : Ταξίδια, μετακινήσεις και φιλοξενία με έμφαση σε δράσεις δικτύωσης. 
 Παραδοτέα:  
 Π 2.2.1 : Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Υλοποίησης Δράσεων ταξιδίων, φιλοξενίας και δικτύωσης. 
 
 ΠΕ 2.3 : Προβολή και διαφήμιση 
 Παραδοτέα:  
 Π 2.3.1 : Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Υλοποίησης Δράσεων Προβολής και Διαφήμισης. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : 
ΠE 3.1: Προμήθεια εξοπλισμού και δαπάνες λειτουργίας της Δομής 
Π 3.1.1 : Εξαμηνιαίες Εκθέσεις εργασιών, προμηθειών. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : 
ΠΕ 4.1 : Συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
Π 4.1.1 : Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Υλοποίησης Δράσεων συμβουλευτικών και ισοδύναμων υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

α)  Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα εκτελούν το έργο τους καθημερινά  κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες σε χώρο που θα τους παραχωρήσει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας και όπου αλλού απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου  

β) Το ίδιο πρόσωπο δεν δύναται να υποβάλλει αίτηση σε περισσότερες από μια θέσεις στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση. Η υποβο-

λή σε περισσότερες από μία, θέσεις αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής. 

    

                                                                        

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

                                                                                                               Γεώργιος Κασαπίδης 
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