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Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/1997), όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» 

(ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).  

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος  50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ  39/τ.Α΄/2001), όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. 33/27-12-2006 ΠΥΣ «Πράξη 33 της 

27.12.2006 - Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (ΦΕΚ 

280/τ.Α΄/2006), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.   

6. Την Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων H2020-SwafS-2018-2020 (Science 

with and for Society) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020-

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την  Έρευνα και την Καινοτομία (HORIZON 2020-The 

EU Framework Programme for Research and Innovation) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

7. Την συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εταίρου στην 

υποβολή πρότασης με τίτλο «Περιφερειακή Υπεύθυνη Έρευνα και 

Καινοτομία μέσα από την εμπλοκή τοπικών φορέων Έρευνας και 

Καινοτομίας»- - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:TeRRItoria” με επικεφαλής το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα Επιστημών (ESF), Γαλλία. Την από 10-4-2018 πρόταση με αρ. SEP-

210507904, που υποβλήθηκε για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ““TErritorial 

Responsible Research and Innovation ThrOugh the involvement of local 

R&IActors” με ακρωνύμιο TeRRItoria. 

8. Το αρ.πρωτ. (2018)3584793 - 05/07/2018 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την αξιολόγηση και έγκριση του έργου. 

9. Την υπ’αριθμ 14/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 

Μακεδονίας, που αφορά την Απόφαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο 

«Περιφερειακή Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία μέσα από την εμπλοκή 

τοπικών φορέων Έρευνας και Καινοτομίας» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:TeRRItoria” η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και 

την Καινοτομία HORIZON 2020 ” με ημερομηνία λήξης 01/02/2022 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις 

– Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση ν. 3419/2005», περί συμβάσεων 

Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.  

11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών» περί 

απλούστευσης και επιτάχυνσης διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού 

και συμβάσεων.      

12. Το π.δ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. π.δ. 

347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007, καθώς και με τον ν. 4115/2013 

και ν. 4148/2013.  

13. Την αρίθμ. οικ. 3955/21-01-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

σχετικά με τον "Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 

2019 στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.  
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14. Την αρ. οικ. 602161(8148)/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων Πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 

3745/Β/10-10-2019)  

15. Την αρ. 38/08-03-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Κατάρτισης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019» (ΑΔΑ : 

ΩΩΚΚ7ΛΛ-ΨΛΧ)  

16. Τον ειδικό φορέα 723 στον ΚΑΕ 9899.π.01 Πρόγραμμα TeRRItoria – 12-

624094-3. 

17. Το Συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων του έργου. 

18. Το αντικείμενο της πράξης «Περιφερειακή Υπεύθυνη Έρευνα και 

Καινοτομία μέσα από την εμπλοκή τοπικών φορέων Έρευνας και 

Καινοτομίας»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: TeRRItoria» όπως αυτό περιγράφεται στο 

τεχνικό δελτίο και στην ανάλυση των δαπανών.  

19. Τον προϋπολογισμό της πράξης όπου προβλέπεται ποσό ύψους 69.700€ για 

δαπάνες προσωπικού. 

20. Την ανάγκη σύναψης μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ MHXANIKΩΝ για την 

επιστημονική, διοικητική και  οικονομική υποστήριξη της ΠΚΜ στην υλοποίηση 

του TERRITORIA 

21. Την υπ. αρ. 3/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ για την 

έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους όρους αυτής για 

την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την 

επιστημονική, διοικητική, και οικονομική υποστήριξη της ΠΚΜ στην υλοποίηση 

της πράξης με τίτλο «Περιφερειακή Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία 

μέσα από την εμπλοκή τοπικών φορέων Έρευνας και Καινοτομίας» - 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: TeRRItoria του προγράμματος HORIZON 2020 - “Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία”. 

 

      Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης  ενδιαφέροντος και τους όρους αυτής για την σύναψη μίας (1) 

σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την επιστημονική, διοικητική, και 

οικονομική υποστήριξη της ΠΚΜ στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο 

«Περιφερειακή Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία μέσα από την εμπλοκή 

τοπικών φορέων Έρευνας και Καινοτομίας»- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: TeRRItoria ”  του 

προγράμματος HORIZON 2020 - “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

Έρευνα και την Καινοτομία ” με συνολικό προϋπολογισμό 56.916€ σύμφωνα 

με τους παρακάτω όρους.  

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΓΟ TERRITORIA & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

A.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRITORIA 

Ο γενικός στόχος του έργου TeRRItoria είναι να προσεγγίσει την έννοια της  

Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI). Το έργο βασίζεται στην ιδέα ότι οι 

πολιτικές και οι πρακτικές έρευνας και καινοτομίας που έχουν αναπτυχθεί μέχρι 

σήμερα τόσο από τα ερευνητικά ιδρύματα αλλά και τις επιχειρήσεις μπορούν να 

προσαρμοστούν περισσότερο ώστε να συμβάλλουν στην "Υπεύθυνη Έρευνα και 
Καινοτομία” - “Responsible Research and Innovation".  

Το βασικό παραδοτέο του έργου είναι να μελετηθεί και να παραχθεί ένα 

περιφερειακό σχέδιο προώθησης της Υπεύθυνης Έρευνας  και Καινοτομίας όπου 

κοινωνικές ομάδες όπως οι Γυναίκες, τα ΑΜΕΑ και άλλες, θα συμμετέχουν ισότιμα 
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στην έρευνα και στην καινοτομία. Όχι όμως μόνο σε επίπεδο αριθμού ερευνητών 
αλλά και σε επίπεδο σημαντικότητας των θέσεων που λαμβάνουν.  

Είναι διαπιστωμένο από ευρωπαϊκές μελέτες ότι το ποσοστό που καταλαμβάνουν 

ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως οι γυναίκες και τα ΑΜΕΑ στις υψηλότερες θέσεις 

ευθύνης της Διοίκησης και της Έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, έχει ξεκινήσει μία διαδικασία στην οποία προσπαθεί να ενισχύσει την 

συμμετοχή ομάδων πληθυσμού που υπο-αντιπροσωπεύονται στις θέσεις διοίκησης 

αλλά και στην έρευνα. Χρηματοδοτεί λοιπόν μία σειρά από παρεμβάσεις που στόχο 

έχουν να ενισχύσουν την αντιπροσώπευση αυτών των ομάδων σε όλα τα επίπεδα 

της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το έργο TeRRItoria εντάσσεται σε 

αυτό το πλαίσιο καθώς και στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, όπου  η 

συμμετοχή ειδικών ομάδων πληθυσμού είναι μικρή όχι μόνο όσον αφορά στο 

ποσοστό συμμετοχής ειδικών ομάδων πληθυσμού αλλά και στο ποσοστό που η 

έρευνα και καινοτομία  στρέφεται για την κάλυψη των αναγκών αυτών των ομάδων 

πληθυσμού.   

Η σημασία του στόχου μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή λαμβάνοντας υπόψη τις 

ευρύτερες μεταβατικές διαδικασίες που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία. Με τη 

μετάβαση από τη σύγχρονη στην επονομαζόμενη μεταμοντέρνα κοινωνία, τόσο η 

επιστήμη όσο και η τοπική διακυβέρνηση αντιμετωπίζουν κρίσιμους 

μετασχηματισμούς. Από τη μια πλευρά, η επιστήμη γίνεται όλο και πιο σημαντική για 

την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα παραδόξως γίνεται κοινωνικά ασθενέστερη: η 

εξουσία της επιστήμης μειώνεται, ενώ ο φόβος για απρόβλεπτες αρνητικές 
παρενέργειες της επιστήμης αυξάνεται.  

Το έργο TeRRItoria θα επιχειρήσει να συνδέσει την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία 

με τη γενική στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης των περιφερειών, καθώς η 

αύξηση της κοινωνικής ευθύνης στα συστήματα Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ) 
μπορεί επίσης να προάγει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών.  

Από επιχειρησιακή σκοπιά, το έργο θα αναπτύξει ένα σύνολο πιλοτικών δράσεων σε 

πέντε επιλεγμένες ευρωπαϊκές περιοχές - 4 περιφέρειες και 1 δήμο, οι οποίες 

επελέγησαν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών γεωπολιτικών πλαισίων 
στην Ευρώπη:  

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) 

 Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία)  

 Περιφέρεια Trøndelag (Νορβηγία) 

 Βορειοανατολική Περιφέρεια (Ρουμανία)  

 Δήμος Gabrovo (Βουλγαρία)  

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 13 εταίροι από 8 Ευρωπαϊκές χώρες. Επικεφαλής 

εταίρος είναι το ESF (European Science Foundation) με έδρα το Στρασβούργο. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.999.833,75€ . 

Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και συγχρηματοδοτείται 100% από το “Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία HORIZON 2020 ” . 

Τα πακέτα εργασίας στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
οι βασικές δράσεις του έργου είναι οι εξής: 

Πακέτο Εργασίας 1 – Διαχείριση του έργου. (Συμμετοχή ΠΚΜ: 1 
ανθρωπομήνας) 
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Οι στόχοι του Πακέτου Εργασίας 1 είναι οι εξής : 

 

-Η γενική διαχείριση του έργου, εξασφάλιση της επικοινωνίας, παρακολούθηση της 

πρόοδού του έργου και η επίβλεψη και μετριασμό των κινδύνων του έργου.  

- Η επικοινωνία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβολή οικονομικών και τεχνικών 

εκθέσεων/αναφορών και παραδοτέων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον 

προϋπολογισμό. 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι, θα υλοποιηθούν οι 

ακόλουθες δράσεις: 

 Δράση 1.1 «Σχεδιασμός, ενημέρωση και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης 

έργου» (Μ1-Μ36) 

 Δράση 1.2 «Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, νομικές και 

ηθικές υποχρεώσεις» (Μ1-Μ36) 

 Δράση 1.3 «Χρηματοοικονομική και ποιοτική διαχείριση» (M1-M36) 

 

Παραδοτέα 

 Π1.1 - Σχέδιο Διαχείρισης Έργου (M1) 

 Π1.2 - Ηθική και διαχείριση ισορροπίας μεταξύ των φύλων (M2) 

 Π1.3 - Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων (M3) 

Πακέτο Εργασίας 2- Χαρτογράφηση Οικοσυστημάτων Έρευνας και 
Καινοτομίας.(Συμμετοχή ΠΚΜ: 2 ανθρωπομήνες) 

Στόχος του Πακέτου Εργασίας 2 είναι να χαρτογραφηθούν τα 5 οικοσυστήματα / 

περιοχές στα οποία θα αναπτυχθούν τα Μετασχηματιστικά Πειράματα, προκειμένου 

να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για το σχεδιασμό των 
πειραμάτων. Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αποτελείται από 3 Δράσεις: 

Δράση 2.1 – «Ανάπτυξη εργαλείων χαρτογράφησης» (M1-M4). Θα αναπτυχθούν 

εργαλεία για την εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση του περιφερειακού 

οικοσυστήματος Έρευνας & Καινοτομίας και εργαλεία για την ανάλυση της 
τεχνολογίας σε αυτό. 

Δράση 2.2 – «Χαρτογράφηση του περιφερειακού οικοσυστήματος Έρευνας & 

Καινοτομίας» (M5-M9). Η ΠΚΜ συμμετέχει στην επιμέρους εργασία 2.2.1 – 

Χαρτογράφηση οικοσυστήματος στην Κεντρική Μακεδονία (M4 - M8) 

Δράση 2.3 – «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης για τα περιφερειακά 

οικοσυστήματα Έρευνας & Καινοτομίας», η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα 

αναλάβει το παραδοτέο 2.3.1 – «Υφιστάμενη ΚατάστασηΟικοσυστημάτων Έρευνας 
& Καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία» (M4 – M8) 

Πακέτο Εργασίας 4 - Σχεδιασμός Μετασχηματιστικών Πειραμάτων. 

(Συμμετοχή ΠΚΜ: 4 ανθρωπομήνες) 

Στόχος του Πακέτου Εργασίας 4 είναι να ενεργοποιήσει τον προβληματισμό εντός 

των 5 εδαφικών περιοχών, όσον αφορά την ευκαιρία να καταστούν τα 

οικοσυστήματα της έρευνας και της καινοτομίας πιο περιεκτικά και ανοιχτά στην 
κοινωνία. Το Πακέτο Εργασίας αυτό αποτελείται από 4 δράσεις: 

Δράση 4.1 –«Εργαστήριο-Workshop για την Υπεύθυνη Έρευνα & Καινοτομία (RRI)» 

(M9-M11) 
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Δράση 4.2 – «Υπόμνημα για τα Μετασχηματιστικά Πειράματα», η ΠΚΜ θα αναλάβει 

την επιμέρους δράση 4.2.1 – Υπόμνημα για το Μετασχηματιστικό Πείράμα στην 

Κεντρική Μακεδονία (M11 - M12) 

Δράση 4.3 – «Περιφερειακή διαδικασία συνεργατικού σχεδιασμού», η ΠΚΜ θα 

αναλάβει την επιμέρους δράση 4.3.1 - Διαδικασία συνεργατικού σχεδιασμού στην 
Κεντρική Μακεδονία (M12 - M17) 

Δράση 4.4 – «Ευρωπαϊκές και διεθνείς ανταλλαγές και συνέργειες» συμμετέχουν 
όλοι οι εταίροι (M9-M18) 

Πακέτο Εργασίας 5 - Εφαρμογή Μετασχηματιστικών Πειραμάτων. 
(Συμμετοχή ΠΚΜ: 11 ανθρωπομήνες) 

Στόχος του Πακέτου Εργασίας 5 είναι η υλοποίηση των Μετασχηματιστικών 

Πειραμάτων, πραγματοποιώντας έτσι βιώσιμες αλλαγές στις επιλεγμένες 

περιοχές/περιφέρειες. Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αποτελείται από 6 Δράσεις. 

Οι Δράσεις 5.1-5.5 αναφέρονται στην ανάπτυξη των πειραμάτων σε κάθε περιοχή, 

ενώ η Δράση 5.6 είναι αφιερωμένη στην τεχνική βοήθεια των 5 πειραμάτων.  

Η ΠΚΜ είναι επικεφαλής στη Δράση 5.1 – «Ανάπτυξη Σχεδίου Ισότητας των Φύλων 

στο περιφερειακό σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία» 

(M18-M34). Αυτό το πείραμα θα αναπτύξει το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων για 

περιφερειακά οικοσυστήματα Έρευνας & Καινοτομίας για την αντιμετώπιση της 

υποεκπροσώπησης των γυναικών και των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Το 

Περιφερειακό Σχέδιο Ισότητας των Φύλων θα αντιμετωπίσει θέματα όπως το χάσμα 

των μισθών μεταξύ των δύο φύλων, τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού 

Έρευνας & Ανάπτυξης, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο, το 

ζήτημα της διαφάνειας στην Έρευνα και την Καινοτομία. Θα αντιμετωπίσει επίσης 

παρόμοια ζητήματα για τις άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες πληθυσμού, όπως οι 
μειονότητες και τα άτομα με αναπηρίες 

Στη Δράση 5.6, η ΠΚΜ θα λάβει τεχνική βοήθεια από το Κέντρο Ερευνών 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (εταίρος 9) στο μετασχηματιστικό της πείραμα (5.6.1) 

(M18-M34).  

Πακέτο Εργασίας 6 - Αξιολόγηση. (Συμμετοχή ΠΚΜ: 0,5 ανθρωπομήνας) 

Στόχος του Πακέτου Εργασίας 6 είναι να αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης και να 

το εφαρμόσει στις δράσεις του TeRRItoria. Επιπλέον, επιδιώκεται η διασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των μετασχηματιστικών πειραμάτων. Το 

συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αποτελείται από 3 Δράσεις:  

Η ΠΚΜ συμμετέχει στην Δράση 6.2–«Αξιολόγηση της διαδικασίας 

μετασχηματιστικών πειραμάτων(formative)» (M13-M30) 

Μέσω ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης που απευθύνονται στους 

ενδιαφερόμενους και μέσω ποιοτικών συνεντεύξεων, εξετάζεται η σύνδεση που 

δημιουργείται μεταξύ της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart 

Specialisation Strategy) και της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI).  

Η ΠΚΜ συμμετέχει επίσης στη Δράση 6.3–«Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των 

επιπτώσεων» (M31-M36). Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης προβληματισμούς 

σχετικά με τη βιωσιμότητα των αλλαγών που επικαλείται η TeRRItoria. 

Πακέτο Εργασίας 7 - Αμοιβαία μάθηση και συμβουλές πολιτικής.(Συμμετοχή 

ΠΚΜ: 1 ανθρωπομήνας) 
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Στόχος του Πακέτου Εργασίας είναι να εδραιώσει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί 

από την εφαρμογή των πειραμάτων και στη συνέχεια να συντάξει σειρά συστάσεων 

πολιτικής που στοχεύουν τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο 

ΕΕ. Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας διαιρείται σε 3 Δράσεις στις οποίες 

συμμετέχουν όλοι οι εταίροι. 

 Δράση 7.1. «Αμοιβαία μάθηση» (M12 – M36)  

 Δράση 7.2. «Εκπαιδευτικό εργαστήριο-workshop για την εδαφική RRI» (M29–

M30) 

 Δράση 7.3. «Συστάσεις πολιτικής για την ένταξη της RRI στον κύκλο ανάπτυξης 

της έρευνας και καινοτομίας» (M30–M36) 

  

Πακέτο Εργασίας 8 - Επικοινωνία και διάδοση. (Συμμετοχή ΠΚΜ: 1 

ανθρωπομήνας) 

Στόχος του Πακέτου Εργασίας 8 είναι να υποστηρίξει τη συνολική υλοποίηση του 

σχεδίου μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων επικοινωνίας και την αποτελεσματική 

διάδοση και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το συγκεκριμένο Πακέτο 

Εργασίας διαιρείται σε 5 Δράσεις και συμμετέχουν όλοι οι εταίροι.  

 Δράση 8.1. «Σχέδιο επικοινωνίας και εργαλεία επικοινωνίας» (M1-M6) 

 Δράση 8.2. «Online εργαλεία παρουσίασης και επικοινωνίας» (M1-M36) 

 Δράση 8.3. «Ανάπτυξη του Σχεδίου για τη διάδοση και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων και ετήσια έρευνα σχετικά με τις ευκαιρίες διάδοσης» (M1-M36)  

 Δράση 8.4. «Δραστηριότητες διάδοσης: εργαστήρια, συνέδρια κλπ.» (M4-M36)  

 Δράση 8.5. «Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στους 5 φορείς περιφερειακής 

ανάπτυξης» (M4-M36)  

Διάρκεια: Η διάρκεια της πράξης είναι μέχρι τις 01/02/2022 με ενδεχόμενη 

παράτασή της  ανάλογα με την πορεία του έργου και μετά από σύμφωνη γνώμη 
προγράμματος HORIZON 2020. 

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 

ποσοστό 100% και πραγματοποιείται ως εξής : i) μία (1) προχρηματοδότηση ii) μία 

ή περισσότερες ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις στη βάση των αιτημάτων iii) ένα (1) 

τελικό ισοζύγιο πληρωμών.   

Εταιρικό Σχήμα : Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους εξής φορείς: 

1. Fondation Europeenne de la Science (ESF) – Συντονιστής Εταίρος 

2. Conoscenza e Innovazione Societa Aresponsabilita Limitata Semplificata 

(K&I) 

3. Aarhus Universitet (AU) 

4. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (RCM) 

5. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU (NTNU) 

6. Applied Research and Communications Fund (ARC Fund) 

7. Aster – Societa Consortile per Azioni (ASTER) 

8. Association Europeenne des Agences de Developpement (EURADA) 

9. Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) 

10. Fonden Teknologiradet (DBT) 

11. Municipality of Gabrovo (GABROVO) 

12. Trondelag Fylkeskommune (TRONDELAG) 

13. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est (ADR Nord-Est) 
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Α.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TERRITORIA 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: Μία (1) Θέση  Επιστήμονα  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Μηχανικών   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Από την υπογραφή της σύμβασης ως 31/1/2022. Η 

ημερομηνία λήξης της πράξης είναι η 01/02/2022. Η ημερομηνία έναρξης της 

σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης.  

Σε περίπτωση που παραταθεί η πράξη μετά από αίτημα του επικεφαλής εταίρου και 

σύμφωνη γνώμη του προγράμματος HORIZON2020, θα παραταθεί και η διάρκεια 

της σύμβασης μίσθωσης έργου με νέα ημερομηνία λήξης αυτής τη νέα ημερομηνία 

λήξης της πράξης που θα εγκριθεί το πρόγραμμα και μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπάνης «’Έξοδα Προσωπικού». 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή θα γίνεται σε 

μηνιαία βάση με το ποσό 2.108,00 € ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

όλων των νόμιμων κρατήσεων (1.700 € πλέον ΦΠΑ 24%) 

Η πληρωμή της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γίνεται μέσω της Διεύθυνσης 

Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

Το άτομο θα απασχολείται στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας που βρίσκεται σήμερα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 198. Με απόφαση 

της αναθέτουσας υπηρεσίας δύναται να εγκριθεί η απασχόληση του και σε άλλη 

πόλη της ΠΚΜ με γνώμονα το όφελος του έργου.  

Το άτομο θα απασχολείται 100% στο έργο αυτό επί 8 ώρες σε καθημερινή βάση. Με 

την προσέλευση και αποχώρηση από την υπηρεσία το άτομο θα υπογράφει σε 

σχετική λίστα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η πληρωμή της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γίνεται μέσω της Διεύθυνσης 

Οικονομικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε μηνιαία βάση, με το ποσό 

2.108,00€ ανά μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων 

κρατήσεων (1.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%). 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το άτομο που θα υπογράψει της σύμβαση μίσθωσης έργου θα παραδίδει την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα μηνιαία αναφορά με τα πεπραγμένα του μηνός. 

Σε αυτήν την αναφορά θα περιγράφει τις εργασίες που έκανε κατά το χρονικό 

διάστημα για το οποίο αιτείται της πληρωμής. Στην αναφορά θα επισυνάπτεται και 

οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό που αποδεικνύει την πραγματοποίηση των 

πεπραγμένων (πχ φωτογραφικό υλικό από συναντήσεις, λίστες συμμετεχόντων, 

αναλύσεις, μελέτες κτλ). Η παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης μίσθωσης 

έργου καθώς και η παραλαβή των παραδοτέων αυτής θα γίνεται από ειδική επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής που θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό 

Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά την διοικητική, 

οικονομική και επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου TeRRitoria.  
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Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο υποψήφιος, οι οποίες θα 

είναι σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου και τις οδηγίες του προγράμματος 

HORIZON 2020 αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, είναι:  

 

1. Σχεδιασμός του Μετασχηματιστικού Πειράματος στην ΠΚΜ, ως εργαλείο 

πολιτικού διαλόγου με τα εξής χαρακτηριστικά: πολυμερής βάση, 

προσανατολισμένο στις προκλήσεις και στα χαρακτηριστικά της περιφέρειας, 

στοχευμένο στην αειφορία, συνδεδεμένο στη στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης. (Πακέτο Εργασίας 4- Συνεργατικός σχεδιασμός των 

Μετασχηματιστικών Πειραμάτων) 

2. Συμμετοχή στη δημιουργία ενός Υπομνήματος για τα Μετασχηματιστικά 

Πειράματα (Πακέτο Εργασίας 4- Συνεργατικός σχεδιασμός των 

Μετασχηματιστικών Πειραμάτων, Δράση 4.2)  

3.  Συμμετοχή στη σύνταξη της διαδικασίας συνεργατικού σχεδιασμού (Πακέτο 

Εργασίας 4- Συνεργατικός σχεδιασμός των Μετασχηματιστικών Πειραμάτων, 

Δράση 4.3) 

4. Συμμετοχή στην ανάπτυξη σχεδίου ισότητας των φύλων στο περιφερειακό 

οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας και στην σύνταξη Αναφοράς και  

Σχεδίου Βιωσιμότητας των Μετασχηματιστικών Πειραμάτων (Πακέτο 

Εργασίας 5 – Υλοποίηση  των Μετασχηματιστικών Πειραμάτων, Δράση 5.1) 

5. Συμμετοχή στην αξιολόγηση των υπηρεσιών και της διαδικασίας 

μετασχηματιστικών πειραμάτων (formative evaluation) (Πακέτο Εργασίας 6 

– Αξιολόγηση, Δράση 6.2)  

6. Συμμετοχή στην σύνταξη ερωτηματολογίων αυτοαξιόλογησης για τους 

ενδιαφερόμενους και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων  (Πακέτο 

Εργασίας 6 – Αξιολόγηση, Δράση 6.2)  

7.  Συμμετοχή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων 

(summative evaluation) (Πακέτο Εργασίας 6 – Αξιολόγηση, Δράση 6.3) 

8.  Συμμετοχή στην σύνταξη προτάσεων για την ενσωμάτωση της Υπεύθυνης 

Έρευνας και Καινοτομίας ((Πακέτο Εργασίας 7 – Αμοιβαία Μάθηση και 

συστάσεις πολιτικής, Δράση 7.3) 

9. Υποστήριξη στη σύνταξη των εκθέσεων προόδου, αιτημάτων πληρωμής, 

χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και αναφορών των έργων. (Πακέτο 

εργασίας 1- Διοίκηση έργου). 

10. Υποστήριξη στη παρακολούθηση και σύνταξη αναφορών για το οικονομικό 

αντικείμενο. (Πακέτο εργασίας 1- Διοίκηση έργου και συντονισμός). 

11. Υποστήριξη στη παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. 

(Πακέτο εργασίας 1- Διοίκηση έργου). 

12. Υποστήριξη στη γραμματειακή υποστήριξη των δράσεων και της ομάδας 

έργου. (Πακέτο εργασίας 1- Διοίκηση έργου).  
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13. Υποστήριξη στη σύνταξη εγγράφων για την υλοποίηση των δράσεων. 

(Πακέτο εργασίας 1- Διοίκηση έργου). 

14. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δράσεων. (Πακέτο 

εργασίας 1- Διοίκηση έργου).  

15. Υποστήριξη στη παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του 

έργου. (Πακέτο εργασίας 1- Διοίκηση έργου). 

16. Υποστήριξη της οργάνωσης και συμμετοχή στις διακρατικές και τοπικές 

συναντήσεις του έργου. (Πακέτο εργασίας 1- Διοίκηση έργου). 

17. Υποστήριξη στη προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την 

εκπροσώπηση της ΠΚΜ στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου. 

(Πακέτο εργασίας 1- Διοίκηση έργου). 

18. Επικοινωνία με τους εταίρους. (Πακέτο εργασίας 1- Διοίκηση έργου). 

19. Συμμετοχή στην ανάπτυξη εργαλείων χαρτογράφησης ((Πακέτο Εργασίας 2 

– Χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος Έρευνας & Καινοτομίας, Δράση 2.1.) 

20. Συμμετοχή στη χαρτογράφηση του τοπικού οικοσυστήματος έρευνας και 

καινοτομίας (Πακέτο Εργασίας 2– Χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος 

Έρευνας & Καινοτομίας, Δράση 2.2.) 

21. Συμμετοχή στη σύνταξη αναφοράς για τη υπάρχουσα κατάσταση του 

περιφερειακού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Πακέτο Εργασίας 

2 -  Χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος Έρευνας & Καινοτομίας, Δράση 2.3) 

22. Συμμετοχή στην κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας (Πακέτο εργασίας 8 – 

Επικοινωνία και Διάδοση των αποτελεσμάτων, Δράση 8.1.) 

23. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του Σχεδίου για τη διάδοση και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων και της ετήσιας έρευνας σχετικά με τις ευκαιρίες διάδοσης 

(Πακέτο εργασίας 8 - Επικοινωνία και Διάδοση των αποτελεσμάτων, Δράση 

8.3)  

24. Συμμετοχή στις δραστηριότητες διάδοσης: εργαστήρια, συνέδρια κλπ. 

(Πακέτο εργασίας 8 - Επικοινωνία και Διάδοση των αποτελεσμάτων, Δράση 

8.4)  

25. και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του 

Προγράμματος μετά από οδηγίες της ομάδας έργου της ΠΚΜ   

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Β.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:  

1. Να είναι Έλληνες πολίτες   
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2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του 

διορισμού, ήτοι: 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα 

ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή 

για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει 

παραγραφεί. 

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα 

και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 

και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή 

άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της 

πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα 

του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το 

άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτές.  

5. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή, να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑTΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία 

των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το 

Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

 

Β.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για την προκηρυσσόμενη θέση της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να 

κατέχει:  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων,  ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 

Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

 



13 

 

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος  Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 

σπουδών. 

 

Β.3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να 

κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων, αλλιώς δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. 

Συγκεκριμένα:  

α)  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, ως προς το περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου 

(Word) και υπολογιστικών φύλλων (Excel). Η απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ 

προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14-01-2020» 

β)Γνώση χειρισμού προγράμματος διαχείρισης 

δεδομένων/ερωτηματολογίων (π.χ. SPSS ή παρόμοιο) 

Η ανωτέρω γνώση (β) αποδεικνύεται : είτε με σχετικό Μεταπτυχιακό ή 

Διδακτορικό τίτλο σπουδών είτε με βεβαίωση ανάλογης προϋπηρεσίας 

 

γ)Αποδεδειγμένη  γνώση στον Σχεδιασμό και Αξιολόγησης υπηρεσιών (π.χ. 

Product/Process Design/Co-design, operational evaluation). 

 

δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η απόδειξη της γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «20-12-2019» 

 

ε) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών 

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα 

απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πχ Interreg, Horizon, FP7 

κτλ.), η οποία θα προκύπτει από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις των φορέων 

ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Ως εμπειρία δεν υπολογίζεται η εμπειρία που έχει 

αποκτηθεί από ενασχόληση με έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ καθώς τα έργα ΕΣΠΑ 

έχουν άλλη αρχιτεκτονική και δεν περιλαμβάνουν το στοιχείο της διεθνούς 

συνεργασίας η οποία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

έργου. Η εμπειρία θα μπορεί να αφορά είτε σε ολοκληρωμένα είτε σε 

συνεχιζόμενα έργα.  Η εμπειρία θα πρέπει να αφορά ενδεικτικά στα εξής: 

 Τη διοικητική παρακολούθηση του έργου (σύνταξη αναφορών φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου, επικοινωνία με εταίρους και διαχειριστικές 

αρχές, σύνταξη φακέλων πιστοποιήσεων δαπανών, κλπ.) 

 Την τήρηση χρηματορροών και των συμβατικών υποχρεώσεων 

 Την οικονομική υποστήριξη του έργου, ειδικότερα την παρακολούθηση 

του οικονομικού αντικειμένου, τη λογιστική παρακολούθηση και εποπτεία 

 Τη διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων. 

 Ή άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με τη διαχειριστική, οικονομική ή 

επιστημονική υποστήριξη υλοποίησης διασυνοριακών ή διαπεριφερειακών 

ή διακρατικών συγχρηματοδοτουμένων έργων ή έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Η Εμπειρία θα αποδεικνύεται μέσω:  

 του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου και  

 των σχετικών συμβάσεων του υποψηφίου ή άλλων αποδεικτικών / 

βεβαιώσεων που μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος. Ο Υποψήφιος θα 

πρέπει να συμπεριλάβει στον φάκελο του τα στοιχεία εκείνα που θα 

αποδεικνύουν την εμπειρία του.  
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :  

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις που να καλύπτουν πλήρως τα παραπάνω 

κριτήρια οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που καλύπτουν μερικώς τα 

παραπάνω κριτήρια (πχ Πολύ Καλή ή Καλή γνώση της αγγλικής, μικρότερη εμπειρία, 

κλπ.) 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 65 χρονών. 

Β.4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την  

αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος: 

1.Ευκρινή αντίγραφα του τίτλου σπουδών τους και των τίτλων και δικαιολογητικών 

των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ και ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, Πρόσθετα προσόντα), 

σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τα Ειδικά Παραρτήματα  : α) Απόδειξης 

Χειρισμού Η/Υ και β) Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ .  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε ευκρινή αντίγραφα (φωτοαντίγραφα).  

2.Ευκρινή αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας  ή του 

διαβατηρίου (σελίδες στις οποίες  αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 

του υποψηφίου/ας) 

3.Αναλυτικό βιογραφικό  στην Ελληνική γλώσσα συντεταγμένο βάσει του europass 

[(https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae). 

Βιογραφικά συντεταγμένα με άλλη μορφή δύναται να απορριφθούν από την 

υπηρεσία.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

της Ανακοίνωσης και θα δηλώνει ότι :   

α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε 

οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, ψευδορκία, δωροδοκία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική 

δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  

β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε,   

γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή,  

δ) δεν τελεί υπό  στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

ε)  δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 

οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 

οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του, και σε περίπτωση που συντρέχει το κώλυμα 

απόλυσης έχει παρέλθει πενταετία. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

της Ανακοίνωσης και θα δηλώνει ότι :   

α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος   

β) τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή και ακριβή.  

γ)  αποδέχεται τους όρους της παρούσας Ανακοίνωσης  

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
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Για τους υποψηφίους που τελικά θα επιλεγούν θα πραγματοποιηθεί έλεγχος 

γνησιότητας των δικαιολογητικών από την υπηρεσία πριν να υπογράψουν τη σχετική 

σύμβαση. 

 

Β.4.1.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης, μαζί με το υπόδειγμα της αίτησης, το Ειδικό 

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «19/11/2019», το 

Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «27/9/2019», 

καθώς και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) του 

ΑΣΕΠ γίνεται : α)στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

Προκηρύξεις, β)στον Πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται στην οδό  Βασ. Όλγας 198, γ)στον Πίνακα 

ανακοινώσεων του καταστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που 

βρίσκεται στην οδό 26ης Οκτωβρίου 64, και δ)στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα 

«Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/. Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης. Για κάθε ανάρτηση θα συνταχθεί 

και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με 

σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως,  είτε με  άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτοτελής 

Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Γραφείο 215, 

Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα 

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο.     

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης TeRRItoria 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των 

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Φεβρουαρίου 2020 

και ώρα 15:00. 

Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, 

δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν 

αξιολογούνται. 

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.  

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν 

οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων. 

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να παράσχουν 

εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη 

ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων 

οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου. 

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

μπορούν να ζητηθούν είτε με αποστολή φαξ στο 2313 319696 ή με email 

στο k.michailidis@pkm.gov.gr, k.pantazi@pkm.gov.gr  

mailto:k.michailidis@pkm.gov.gr
mailto:k.pantazi@pkm.gov.gr
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Β.4.2. Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η επιτροπή επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα καλέσει όσους έχουν 

τα απαιτούμενα προσόντα με βάση την παρούσα πρόσκληση, σε συνέντευξη. Στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η 

τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

Β.4.3. Ανάρτηση αποτελεσμάτων 

Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην 
ιστοσελίδα της ΠΚΜ  www.pkm.gov.gr  στη διαδρομή Ενημέρωση  Προκηρύξεις. Επί 

των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 

5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Η ένσταση 

αποστέλλεται στην Αυτοτελή Διεύθυνση  Υποστήριξης Καινοτομίας  και  

Επιχειρηματικότητας, Γραφείο 215,  Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655. 

Β.4.4. Απασχόληση 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα 

υποψήφιο. Ο επιλεχθείς θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση μίσθωσης 

έργου στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα και ο 

τρόπος πληρωμής. 

Ο απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του 

αντικαθίσταται με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. 

α) Το φυσικό πρόσωπο θα εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του δικαιούχου στις 

εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο τόπος εργασίας του 

φυσικού προσώπου, όπως και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, θα προσδιορίζεται 

στη σύμβαση.  

β) Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στην ΠΚΜ.  

γ) Το κόστος για την αμοιβή του φυσικού προσώπου, συμβατικό τίμημα, καθορίζεται 

με βάση το έργο.  

δ) Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

ε) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης 

μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκειά της, εφόσον ο υποψήφιος δεν εκτελεί το έργο 

που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το 

πρόγραμμα από το οποίο χρηματοδοτείται.  

στ) για την πληρωμή της σύμβασης θα πρέπει να εκδίδονται από τον ανάδοχο τα 

σχετικά παραστατικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενημερότητες και ό,τι άλλο 

απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία). Τα ποσά την πληρωμής είναι μεικτά. Ο ανάδοχος θα 

επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων: 

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων 

επαγγελματικής κατάρτισης, 

Β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας, 

Γ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης. 

 

2. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας 

πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή: 

40% για την ομάδα κριτηρίων (Α), 

http://www.pkm.gov.gr/
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30% για την ομάδα κριτηρίων (Β), 

30% για την ομάδα κριτηρίων (Γ)  

 

3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 

 

A) Tυπικά − εκπαιδευτικά προσόντα 

Τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: 

1) Ο πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 200 

μόρια και  

ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια. 

2) Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια. 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να 

μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της 

προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με 

αιτιολογία από την αρμόδια επιτροπή. 

3) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: 

Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 40 μόρια, με ανώτατο όριο τα 120 μόρια. 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.δ. 

50/2001 (Α΄ 39). 

 

B) Εργασιακή εμπειρία 

H Εργασιακή εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής: 

Ο χρόνος εμπειρίας σε Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα έργα 

(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά ή άλλα όπως 

συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 10 μόρια 

για κάθε ανθρωπομήνα εμπειρίας με ανώτατο όριο τους 60 ανθρωπομήνες  

μήνες 
εμπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 
60 και 
άνω 

μονάδες 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 … 600 

 

Γ) Δομημένη Συνέντευξη: έως 600 μονάδες 

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από αρμόδια επιτροπή. Σκοπός της δομημένης 

συνέντευξης είναι η αρμόδια επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την 

προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την 

άσκηση των καθηκόντων, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται 

υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος. 

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: 

1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου 

(Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (Responsible Research & Inovation), Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (Smart Specialisation), Οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας κλπ.) 

σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν 

από το βιογραφικό του. 

2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα Ευρωπαϊκά έργα (situational 

interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να 
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προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει 

αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η 

ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες 

πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του 

υποψηφίου.  

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 300 μόρια.  

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο 

των βαθμών των μελών της αρμόδιας επιτροπής. 

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται 

συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των 

υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά 

από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.  

Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο 

πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό 

άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) 

δεκαδικών ψηφίων. 

Σε δομημένη συνέντευξη καλούνται μόνο όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα 

με βάση την παρούσα ανακοίνωση.  
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 

1. Αίτηση 

2. Υπεύθυνη δήλωση  

3. Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας   

4. Τρόποι απόδειξης Γνώσης Χειρισμού Η/Υ 

 

 

 


