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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
EMBLEMATIC MEDITERRANEAN MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF
EXCELLENCE - EMbleMatiC
Η Πιερική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ. 3α/293/27-11-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πιερικής
Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
2. Την παρ. 5, άρθρου 14, του Ν. 4403/2016.
3. Την παρ. 3, άρθρου 8, του Ν. 4325/2015.
4. Το άρθρο 6, του Ν. 2527/1997 και τις τροποποιήσεις αυτού.
5. Το από 23 Νοεμβρίου 2016 (Ref:SCMED-D16-02224) έγγραφο έγκρισης του έργου από την
Region Provence Alpes Cote d’ Azur (Direction de l’Autorite de Gestion).
6.Τον Κανονισμό Λειτουργίας
‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’.

της

Πιερικής

Αναπτυξιακής

Α.Ε.

Ο.Τ.Α.

και

ιδίως

το

Ανακοινώνει
Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη
αναγκών της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στην οδό 16ης Οκτωβρίου 17Β,
Κατερίνη - Τ.Κ. 60100, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Emblematic Mediterranean
Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC» στο πλαίσιο του προγράμματος
INTERREG V-B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.
Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:
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Α. Έναν (1) Απόφοιτο ΑΕΙ με ειδική αποδεδειγμένη γνώση διαχείρισης/συντονισμού δράσεων
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων συνεργασίας (διάχυση αποτελεσμάτων) και άριστη
γνώση αγγλικής γλώσσας.
Β.

Έναν

(1)

Απόφοιτο

ΑΕΙ,

με

ειδική

αποδεδειγμένη

γνώση

παρακολούθησης

συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
Το έργο που θα αναλάβουν οι εξωτερικοί συνεργάτες της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα
αφορά την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του έργου: Emblematic Mediterranean Mountains
as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC» του Προγράμματος INTERREG V-B
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης διακρατικής συνεργασίας.
Η διάρκεια των συμβάσεων των εξωτερικών συνεργατών θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο
εγκεκριμένο πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να έχουν ισχύ πέραν της
ημερομηνίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος MED, έργο: «Emblematic Mediterranean
Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC».
Συγκεκριμένα, ανά ειδικότητα, το αντικείμενο που θα αναλάβουν οι συνεργάτες της εταιρείας
καθώς και το ενδεικτικό κόστος είναι :
Α. Απόφοιτος ΑΕΙ
με
ειδική αποδεδειγμένη γνώση
διαχείρισης
και συντονισμού
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων συνεργασίας (διάχυση αποτελεσμάτων) και άριστη
γνώση αγγλικής γλώσσας.
Ενδεικτικός χρόνος απασχόλησης: 22 μήνες (από 01/01/2018).
Ενδεικτική αμοιβή: 13.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην οποία περιλαμβάνονται τυχόν
κρατήσεις/εισφορές. Η αμοιβή θα βαρύνει τις πιστώσεις του συγκεκριμένου προγράμματος.
Καθήκοντα:
-Υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών του Πακέτου Εργασίας 2 (WP2) για την ΠΙΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αναλυτικά:
Πακέτο Εργασίας 2 (WP2)
- Σχεδιασμός της δομής και δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου EMbleMatiC (επί της webplatform του προγράμματος Interreg-MED) με χρήση του Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης
Περιεχομένου TYPO3, συγκεντρώνοντας και συντάσσοντας το απαιτούμενο υλικό του έργου.
- Παρακολούθηση των σχετικών σεμιναρίων από την Διαχειριστική Αρχή επί του Λογισμικού
Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου TYPO3.
- Δυναμική παρακολούθηση της ιστοσελίδας, διαχείριση των δεδομένων προς μεταφόρτωση
(upload)-είτε μέσω δημιουργίας είτε μέσω συγκέντρωσης, μέχρι το πέρας του έργου (10/2019),
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Work-Plan.
- Εφαρμογή όλων των προδιαγραφών που ζητούνται από την Διαχειριστική Αρχή για την επιτυχή
ολοκλήρωση του έργου με χρήση του Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου TYPO3
(π.χ. δημιουργία εκδηλώσεων, φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος) μέχρι το πέρας του έργου
(10/2019).
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- Δημιουργία λογαριασμών του έργου EMbleMatiC στα social media (facebook page, twitter
account, youtube channel ή άλλο που θα προκύψει) και συνεχής μεταφόρτωση δεδομένων επί
αυτών μέχρι το πέρας του έργου (10/2019), σύμφωνα με τα ελάχιστα που περιγράφονται στο
εγκεκριμένο Work-Plan.
- Κωδικοποίηση και μεταφόρτωση όλων των παραδοτέων του έργου στην πλατφόρμα του έργου
με χρήση του Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου TYPO3, επί δέντρου φακέλων
σε αντιστοιχία με το εγκεκριμένο Work-Plan, μέχρι το πέρας του έργου (10/2019).
- Οργάνωση και λειτουργία του intra-net επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων του έργου.
- Υλοποίηση οποιαδήποτε άλλης ενέργειας σχετικής με τα παραπάνω απαιτηθεί από τη
Διαχειριστή Αρχή και τον Συντονιστή του Έργου.
Β. Απόφοιτος ΑΕΙ με ειδική αποδεδειγμένη γνώση παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Ενδεικτικός χρόνος απασχόλησης: 12 μήνες (από 01/01/2018).
Ενδεικτική

αμοιβή:

5.260,87

€

πλέον

Φ.Π.Α.,

στην

οποία

περιλαμβάνονται

τυχόν

κρατήσεις/εισφορές. Η αμοιβή θα βαρύνει τις πιστώσεις του συγκεκριμένου προγράμματος.
Καθήκοντα: Τα κύρια καθήκοντα που θα αναλάβει είναι η υλοποίηση ενεργειών του Πακέτου
Εργασίας 3 (WP3) για την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αναλυτικότερα:
Πακέτο Εργασίας 3 (WP3)
- Οργάνωση, υλοποίηση και υποστήριξη τοπικού τεχνικού εργαστηρίου με εμπλεκόμενους φορείς
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ανάδοχου της σχετικής μελέτης.
- Σύνταξη των πρακτικών του τοπικού τεχνικού εργαστηρίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
ανάδοχου της σχετικής μελέτης (συγκέντρωση παρατηρήσεων από συμμετέχοντες).
- Σύνταξη της αναφοράς (report) για τα συμπεράσματα του τοπικού τεχνικού εργαστηρίου.
- Συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων σε τοπικό επίπεδο που θα απαιτηθούν για την
σύνταξη της μελέτης του πακέτου εργασίας 3 από τον ανάδοχο της σχετικής μελέτης.
- Παρακολούθηση των παραδοτέων του αναδόχου της μελέτης και ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή αυτών.
- Συγκέντρωση και οργάνωση των παραδοτέων που πρέπει (σύμφωνα με το Work Plan) να
μεταφραστούν στο πλαίσιο του έργου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
2α. Γενικά Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει
ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

-3-

Εξαίρεση: Δικαιούνται να συμμετέχουν και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν.
2431/1996).
Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την
άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), Δ’ επιπέδου που χορηγείται από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.: (2310) 459101/5 και (210) 9213112).
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006,
τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του ενδιαφερομένου.
Δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, εφόσον μέχρι την απόκτηση της ήταν
υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Οι άνδρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ :
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.
2β. Ουσιαστικά Προσόντα
Α. Απόφοιτος ΑΕΙ
με
ειδική αποδεδειγμένη γνώση
διαχείρισης
και συντονισμού
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων συνεργασίας και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Απαραίτητα Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διαχείριση Έργων
3. Διδακτορικός τίτλος
4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
5. Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
6. Αποδεδειγμένη διαχείριση και συντονισμός τουλάχιστον 3 ευρωπαϊκών διακρατικών
έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς Φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Κοινές Διαχειριστικές Αρχές, Φορείς της Ε.Ε.).
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
7. Εξειδικευμένη πιστοποίηση στη Διαχείριση Έργων
8. Εμπειρία τουλάχιστον 8ετή σε υλοποίηση/παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.

Β. Απόφοιτος ΑΕΙ με ειδική αποδεδειγμένη γνώση παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
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Απαραίτητα Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ.
2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
4. Εμπειρία τουλάχιστον 8ετή σε υλοποίηση/παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.
5. Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε υλοποίηση/παρακολούθηση ευρωπαϊκών διακρατικών
έργων.
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
6. Αποδεδειγμένη γνώση τοπικών περιβαλλοντικών πόρων.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου (σύμφωνα με το υπόδειγμα) συνοδευόμενο από
αντίγραφα των δικαιολογητικών που αναφέρονται κατωτέρω :
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Αποδεικτικά εμπειρίας / γνώσης
5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται)
6. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απόδειξης χειρισμού Η/Υ (αντίγραφα)
7. Αντίγραφο του πτυχίου ξένης γλώσσας (στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται τη
γνώση ξένης γλώσσας)
8. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο
υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι :


Όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή



Έχω λάβει υπόψη μου το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, και αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης



Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν



Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.



Δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας



Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, όπως
για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος



Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού μου ζητηθεί κατά τη διαδικασία συνομολόγησης
της σύμβασης
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Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται την
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της διαδικασίας και των όρων της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια
του Προγράμματος MED .

Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών
(1) Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο
τέλος του παρόντος τεύχους
(2) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο των
κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου).
(3) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό πρέπει να
υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία
του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών
εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.»,
σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48
του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο,
καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι συμμετέχοντες που είναι κάτοχοι διδακτορικού η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
προσκομίζουν αντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και
βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν
προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνωρίσεως του
τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο
βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
(4) Εμπειρία
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Η εμπειρία αφορά σε υλοποίηση / παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
δηλαδή σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και άλλους οργανισμούς
προγράμματα τα οποία εφαρμοζόμενα σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο (συνήθως
μεγέθους νομού ή και μικρότερο). Η εξειδικευμένη εμπειρία αφορά στη διαχείριση/συντονισμό
ευρωπαϊκών διακρατικών έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς Φορείς
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινές Διαχειριστικές Αρχές, Φορείς της Ε.Ε.) καθώς και σε
υλοποίηση/ παρακολούθηση ευρωπαϊκών διακρατικών έργων.
1. Σε περίπτωση σχέσης εξαρτημένης εργασίας.
Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να
υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας.
Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από
εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των
πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Σε περίπτωση Ελευθέριου Επαγγέλματος
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία
πρέπει να υποβάλλουν σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία (όπως συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών ή/και σχετικές βεβαιώσεις
από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια των
παρεχόμενων υπηρεσιών). Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με
σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή δελτίων παροχής
υπηρεσιών ή και σχετικών συμβάσεων. Όταν οι εν’ λόγω υπηρεσίες παρέχονται προς φυσικά
πρόσωπα από τα ως άνω προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποκρύπτονται
επιμελώς τα προσωπικά τους δεδομένα.
(5) Γνώση τοπικών περιβαλλοντικών πόρων
Η γνώση τοπικών περιβαλλοντικών πόρων αφορά στην εξειδικευμένη γνώση της περιοχής
παρέμβασης, των υποδομών, των λειτουργικών προβλημάτων, των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων, των δυνατοτήτων ανάπτυξης της.
(6) Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Η ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται με τη προσκόμιση
τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, με πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού καθώς και με
βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων. Ειδικότερα:


Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς
οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους
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φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (παρ. 6 του άρ.
12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014).
Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή / και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει
ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα,
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από
τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της
απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.)
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και
υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ με την υποβολή
βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν
επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα
τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής
ή του χειρισμού Η/Υ.
Με βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς ότι, κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους
στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

(7) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Τρόπος απόδειξης άριστης γνώσης (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα
από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια
αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης
της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή
αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της
Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους
παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι
αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η
μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι
συμμετέχοντες πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην
Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1 Φεβρ. 1914 άμισθο
διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών
της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.
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Σημείωση: Για τα αποδεικτικά των ανωτέρω παραγράφων είναι δυνατόν να ζητηθεί από
την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο κριθεί σκόπιμο.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για τη διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει συγκροτηθεί με
απόφαση του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. α) επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
και αξιολόγησης και επιλογής, β) επιτροπή ενστάσεων.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων, γίνεται με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν στα
βαθμολογούμενα κριτήρια, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Α. Έναν (1) Απόφοιτο ΑΕΙ, με ειδική αποδεδειγμένη γνώση διαχείρισης και συντονισμού
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων συνεργασίας και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Α/Α

ΠΡΟΣΟΝ

1
2
3

7

Πτυχίο ΑΕΙ
Μεταπτυχιακός τίτλος
Διδακτορικός τίτλος
Γνώση αγγλικής γλώσσας
Άριστη
Πολύ καλή
Καλή
Γνώση χρήσης Η/Υ
Εμπειρία διαχείρισης ευρωπαϊκών
έργων συνεργασίας
Πιστοποίηση στη Διαχείριση Έργων

8

Εμπειρία

4
5
6

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
βαθμός πτυχίου Χ 20
200
200
100
50
20
70
200 μονάδες για κάθε
έργο (τουλάχιστον 3)
150
5 μονάδες για κάθε μήνα
εμπειρίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Πτυχίο
Δίπλωμα/Πτυχίο
Δίπλωμα/Πτυχίο
Δίπλωμα/Πτυχίο
Δίπλωμα/ Βεβαίωση
Βεβαίωση/Σύμβαση
Δίπλωμα/Πτυχίο
Βεβαίωση/Σύμβαση

Γ. Έναν (1) Απόφοιτο ΑΕΙ, με ειδική αποδεδειγμένη γνώση παρακολούθησης
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Α/Α

ΠΡΟΣΟΝ

3

Πτυχίο ΑΕΙ
Γνώση αγγλικής γλώσσας
Άριστη
Πολύ καλή
Καλή
Γνώση χρήσης Η/Υ

4

Εμπειρία

5

Ειδική εμπειρία

6

Γνώση τοπικών περιβαλλοντικών
πόρων

1
2

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
βαθμός πτυχίου Χ 20
100
50
20
70
5 μονάδες για κάθε μήνα
εμπειρίας
5 μονάδες για κάθε μήνα
εμπειρίας
ΝΑΙ:100
ΟΧΙ:0

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
Πτυχίο
Δίπλωμα/Πτυχίο
Δίπλωμα/ Βεβαίωση
Βεβαίωση/Σύμβαση
Βεβαίωση/Σύμβαση
Βεβαίωση

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και
αζημίως για αυτήν να προβεί στη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και να επαναλάβει αυτόν με τροποποίηση ή μη των όρων
καθώς και:


για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,



εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,



εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο

Σε περίπτωση ματαίωσης/ ακύρωσης/ διακοπής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες απεκδύονται
του δικαιώματος αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνημμένων
δικαιολογητικών είναι η 8η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε
ταχυδρομικά) στα Γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής στην Κατερίνη, οδός 16ης Οκτωβρίου 17Β,
2ος Όροφος, Τ.K. 60100.
Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal
destinations of excellence – EmbleMatiC” του Προγράμματος MED COOPERATION
PROGRAMME 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και
ώρα. Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικά θα πρέπει ο φάκελος συμμετοχής να περιέλθει στο
πρωτόκολλο της εταιρείας μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των
ενδιαφερομένων. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις / φάκελοι συμμετοχής οι οποίοι θα
παραληφθούν από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα
αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.
Αντικατάσταση του φακέλου ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από τα γραφεία της εταιρίας και από την ιστοσελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr
Υπεύθυνη για τη διανομή του αναλυτικού τεύχους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών είναι η κα Παρτσαλίδου Μπέττυ, οδός 16ης Οκτωβρίου
17Β, 2ος Όροφος, Τ.K. 60100,
Κατερίνη, τηλ.: 2351027541, fax: 2351025187,
e-mail:pieriki@otenet.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ενημερωθούν εγγράφως.
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Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της
αποδεδειγμένης παραλαβής της επιστολής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής. Η
άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής στα γραφεία
της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Για την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σοφία Μαυρίδου
Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
«EMBLEMATIC MEDITERRANEAN MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE –
EmbleMatiC»
INTERREG V-B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.

ΠΡΟΣ : ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

1. Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο :………...……………………………….
Όνομα : ……………….……………………..……

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα
δικαιολογητικά:

Όνομα πατρός : ……………….……….…………
Ημ/νία Γέννησης : …………………..……………

1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

3. ………………………………………………………

Οδός & αριθμός : ………………………..……….

4. ………………………………………………………

Πόλη : ……………………….…………….……….

5. ………………………………………………………

Τηλέφωνο : …………………….....................…
Ε-mail :.................………………………………
3. Επιλογή Κατηγορίας
Α. Απόφοιτος ΑΕΙ
γνώση

με

διαχείρισης

7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ………………………………………………………

1

ειδική αποδεδειγμένη
και

6. ………………………………………………………

συντονισμού

συγχρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών
έργων
συνεργασίας και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
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Β. Απόφοιτος ΑΕΙ, με ειδική αποδεδειγμένη
γνώση παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άριστη γνώση

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

αγγλικής γλώσσας

Ονοματεπώνυμο, υπογραφή
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Στην επιλογή κατηγορίας σημειώνεται Χ στην ειδικότητα για την οποία διαθέτετε τα προσόντα και εκδηλώνετε
ενδιαφέρον.
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