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ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  
Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας 

 

Κατερίνη, 11 Σεπτεμβρίου 2013  
 

Αρ. Πρωτ.: 432 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.  λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ και του Fund 

“Small and Medium Development National Centre of Armenia”, το οποίο υπογράφτηκε στις 

27/02/2013.  

2. Τη σύμβαση επιχορήγησης μεταξύ του συντονιστή Fund “Small and Medium Development 

National Centre of Armenia” και της Κοινής Διαχειριστικής Αρχής- Romanian Ministry of 

Regional Development and Public Administration, η οποία υπογράφτηκε στις 30/06/2013. 

3. Το υπ΄ αριθμ. 301646/ΥΔ4671/11-07-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»  όπου 

γνωστοποίησε την Σύμφωνη γνώμη για την εγγραφή του έργου στη Σ.Α.Ε.Π. 308/2 για την 

επιχορήγηση και την κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής συνολικού ποσού 7.772,00 €.  

4. Το υπ΄ αριθμ. 236/29-07-2013 πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας για τον προγραμματισμό 

σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. 

5. Την υπ΄ αριθμ. 13557/10-09-2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη σύμβασης 

προσωπικού με μίσθωση έργου.  

 

         Ανακοινώνει 

 την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) 

ιδιωτικού δικαίου ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ή Μηχανικό Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

διάρκειας κατ’ ελάχιστον 22 μηνών (έως 30/06/2015),  ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό του 

έργου «LRED Net: Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage point for 

enhanced competitiveness in the Black Sea Basin regions», στο πλαίσιο του Joint Operational 

Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”.  
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 Ειδικότητα: Μηχανικός (Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Μηχανικός 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕ με αποδεδειγμένη εμπειρία στον συντονισμό-

διαχείριση και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης φορέων σε θέματα συνεργασιών. 

  Αριθμός :  ένας  (1) 

  Χρόνος Σύμβασης:  κατ΄ ελάχιστον 22 μήνες,  με δυνατότητα παράτασης έως την 

ολοκλήρωση του έργου. 

 Ύψος Σύμβασης: 12.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .  

 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καλούνται να υποβάλουν εγγράφως έντυπη 

αίτηση με τα  συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που 

αρχίζει από την ημερομηνία της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ, 16ης Οκτωβρίου 17β, Τ.Κ. 60100, Κατερίνης, τηλ. 2351027541  

και της καταχώρισης στον δικτυακό κόμβο www.pieriki-anaptixiaki.gr, την  11  Σεπτεμβρίου έως 

16 Σεπτεμβρίου 2013. 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται κατά τις ώρες 09:00–13:00 μ.μ. στα γραφεία της Πιερικής 

Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ, 16ης Οκτωβρίου 17β, Τ.Κ. 60100, Κατερίνης, τηλ. 2351027541, όπου 

διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα 

πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην εταιρεία έως την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στα 

γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 

ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 

φάκελος αποστολής. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να  αναζητήσουν τα έντυπα αιτήσεων στην εταιρεία μας στην 

ανωτέρω διεύθυνση και στο δικτυακό μας τόπο. 

 

Α. Σύναψη μίας (1) σύμβασης  ως συντονιστή (project cο-ordinator )   

 

Αντικείμενο απασχόλησης 

 

Η εργασία αφορά στον συντονισμό και στην διαχείριση του έργου «LRED Net: 

Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage point for 

enhanced competitiveness in the Black Sea Basin regions»  του προγράμματος Black-

Sea Basin 2007-2013, κωδικός έργου 2.1.3.73452.307 MIS ETC 2620,  ΣΑΕΠ 308/2,  σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο σχέδιο και ειδικότερα: 

http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/
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 Τον συντονισμό του έργου με στόχο την εύρυθμη υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις 

υπογεγραμμένες συμβάσεις και συμφωνητικά.  

 Τον συντονισμό της επικοινωνίας με όλους τους εταίρους του έργου και τους 

υπεργολάβους. 

 Την υποβολή των απαραίτητων αναφορών στο συντονιστή εταίρο και στη Διαχειριστική 

Αρχή.  

 Την αποδοτική εμπλοκή όλων των πόρων που έχουν ανατεθεί στο έργο.  

 Την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τον σχεδιασμό. 

 Τη συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας (φυσικές και virtual)   

 Μετακινήσεις: Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει την δυνατότητα μετακίνησης  

εντός και εκτός Ελλάδας, όπου έχουν προβλεφθεί δαπάνες στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου.  

 Επιπλέον θα είναι υπεύθυνος για την εξειδικευμένη διαχείριση και παρακολούθηση του 

συνόλου των δράσεων του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές της 

χρηματοδοτούσας αρχής στην αγγλική γλώσσα.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 

▪ Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.  

▪ Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 

        Λόγω των υψηλών απαιτήσεων  της εργασίας, που αφορά  έργο συντονισμού και διαχείρισης 
προγράμματος με υψηλή εμπειρία και εξειδίκευση,  αιτούνται  τα παρακάτω προσόντα :                        

▪ Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού ειδικότητας της σελίδας 2,  της ημεδαπής ή ισότιμο 

αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 

Πανεπιστημιακών Σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  

▪ Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

▪ Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

▪ Αποδεδειγμένη εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του έργου της πρόσκλησης, 

δηλαδή αποδεδειγμένη εμπειρία στον συντονισμό - διαχείριση και παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης φορέων σε θέματα συνεργασιών. 

Θα αξιολογηθεί επίσης θετικά πιθανή αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης και συντονισμού 

συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακοί ή/και 

διδακτορικοί τίτλοι στο πεδίο του αντικείμενου του έργου (διαχείριση έργων) και σχετικές 

πιστοποιήσεις στο πεδίο του αντικειμένου του έργου (διαχείριση έργων).  
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 

▪ Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των άλλων τίτλων τους, καθώς 

και των δικαιολογητικών που απαιτούνται και αναφέρονται στην παρούσα 

προκήρυξη. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

▪ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα οποίο θα αναφέρονται και θα                            

τεκμηριώνονται τα προαναφερόμενα αιτούμενα προσόντα. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
          Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πιερικής 

Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ. 

    

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  κλπ. 
 

 Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι κατ΄ ελάχιστον για 22 μήνες, ήτοι έως 30/06/2015, 

με δυνατότητα παράτασης έως τέλος του έργου.  

 Η απασχόληση θα είναι μερικής, ανάλογη με τις υποχρεώσεις του έργου και θα 

πιστοποιείται με  βάση τα μηνιαία αναλυτικά απολογιστικά  φύλλα καταγραφής 

εργατοωρών.  

 H αμοιβή  θα βαρύνει τις πιστώσεις του συγκεκριμένου προγράμματος και ειδικότερα τον 

κωδικό «human resources – technical staff- Project Coordinator του σχεδίου «LRED Net: 

Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage point for enhanced 

competitiveness in the Black Sea Basin regions» - project coοrdinator  και θα 

πραγματοποιείται με νόμιμα παραστατικά.  

 
 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ 

και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο www.pieriki-anaptixiaki.gr  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/

