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Jointly preparing the conditions in the agricultural and connected sectors in the BSB area  
for the digital transformation, (BSB Smart Farming Project  - BSB-908) 

 

Κατερίνη, 13 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 630 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

BSB Smart farming, που είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020  

“Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020” 

 

Η Πιερική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. 

2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. και ιδίως το 
‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’. 

3. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της 
μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση 
από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις 
μίσθωσης έργου. 

5. Την παρ. 3, άρθρου 8, του  Ν. 4325/2015. 

6. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που 
τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για 
τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.  

7. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα: 
Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου και σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

8. Τo άρθροo 681 του Αστικού Κώδικα. 

9. Την υπ’ αριθ. 6/337/15-02-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πιερικής 
Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

10. Την από 13/07/2020 σύμβαση επιχορήγησης του έργου «Jointly preparing the conditions 
in the agricultural and connected sectors in the BSB area for the digital transformation (BSB 
SMART FARMING)». 
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Ανακοινώνει 

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Οικονομολόγο Π.Ε. 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: «BSB Smart farming», που 
είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020 “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”. 

Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με: 

- Έναν (1) Οικονομολόγο Π.Ε., με ειδική αποδεδειγμένη 15έτη εμπειρία στη 
υλοποίηση/οικονομική διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων ή Ευρωπαϊκών Έργων/ 
Προγραμμάτων. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο που θα αναλάβει ο συνεργάτης της  Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα αφορά την 
τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του  έργου: «BSB Smart farmin», που είναι ενταγμένο στο 
Black Sea 2014-2020 “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”, στο πλαίσιο της 
εγκεκριμένης διακρατικής συνεργασίας.  

Η διάρκεια της σύμβασης του συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο 
πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να έχουν ισχύ πέραν της ημερομηνίας 
ολοκλήρωσης του Προγράμματος BSB Smart farming. 

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο που θα αναλάβει ο συνεργάτης της εταιρείας καθώς και το 
ενδεικτικό κόστος είναι: 
Ένας (1) Οικονομολόγος Π.Ε., με γενική 20ετή εμπειρία από την κτήση πτυχίου και Ειδική 
εμπειρία τουλάχιστον 15ετή σε υλοποίηση/παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων ή 
Ευρωπαϊκών Έργων/Προγραμμάτων και καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο τουλάχιστον Β2).  
Ενδεικτικός χρόνος απασχόλησης: 5,5 μήνες (από 01/10/2021 έως 13/03/2022).  
Ενδεικτική αμοιβή: 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., στην οποία περιλαμβάνονται τυχόν 
κρατήσεις/εισφορές. Η αμοιβή θα βαρύνει τις πιστώσεις του συγκεκριμένου προγράμματος. 
Καθήκοντα: Υποστήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των εταίρων του έργου και ο 
συντονισμός των οικονομικών αναφορών της Πιερικής Αναπτυξιακής και των λοιπών εταίρων 
του έργου BSB:908 “Smart farming”, που είναι ενταγμένο στο Black Sea 2014-2020 “Λεκάνη της 
Μαύρης Θάλασσας 2014-2020”. 

 

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 
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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. 

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  
 
Οικονομολόγος Π.Ε., με γενική 20ετή εμπειρία από την κτήση πτυχίου και Ειδική εμπειρία 
τουλάχιστον 15ετή σε υλοποίηση/παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων ή Ευρωπαϊκών 
Έργων/Προγραμμάτων. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 

1. Πτυχίο ΑΕΙ. 
2. Γενική 20ετή εμπειρία από την κτήση πτυχίου 
3. Εμπειρία τουλάχιστον 15ετή σε υλοποίηση/παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Έργων ή 

Προγραμμάτων. 
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

 

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  
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4. Αποδεικτικά εμπειρίας / γνώσης  

5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται) 

6. Αντίγραφο του πτυχίου ξένης γλώσσας (στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται τη 
γνώση ξένης γλώσσας) 

7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, 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     

 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 Black Sea .  

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 
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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  

Η εμπειρία αφορά σε υλοποίηση / παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Έργων ή 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). 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.  
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(5) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  

Τρόπος απόδειξης καλής γνώσης (Β2) 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. 

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. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 4.1. Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και 
με  ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

ΘΕΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. 

1. Πρόταση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω 
Κεφαλαίου 3.  

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

4. Βιογραφικό σημείωμα. 

5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν.  

6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται). 

7. Φωτοαντίγραφο τίτλου για την καλή γνώση Αγγλικής (Β2 και άνω). 
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Τρόπος απόδειξης γνώσης αγγλικής γλώσσας: 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή γνώση (Β2): • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του 
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. • CERTIFICATE IN 
ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 • BULATS 
English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019). • 
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. •BUSINESS 
ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 • BUSINESS 
ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-
170 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH 
LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan 
Language Assessment.) • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- 
INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF B2) •CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY 
COLLEGE LONDON. 5 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 
writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη 
της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - 
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). •Assessment Board for 
Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American University (Nashua, New 
Hampshire, USA) •TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία 
από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. • EDI Level 1 Certificate 
in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL 
International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) . 
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που 
η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, 
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit. • OCNW Certificate in ESOL 
International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) • 
Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) • ESB Level 1 Certificate in ESOL 
International All Modes (Council of Europe Level B2). • Michigan State University – Certificate of 
English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. • Test of Interactive English, B2 + Level 
(ACELS) . • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level 
(Gatehouse Awards). • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). •AIM Awards Level 1 
Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). • 
MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 
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έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS- CaMLA ή ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή 
Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language 
Assessment • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) • GA Level 1 Certificate in 
ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2) • Β2 -
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 
(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) 
(Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). •Open 
College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) • NYLC –NEW 
YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 6 • LanguageCert Test of English (LTE) - 
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of 
English B2) 

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. 

 

8. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 
(αφορά στους άνδρες). 

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.  

Η γενική επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με: 
 Έγγραφο του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 

της ασφάλισης. 
 Βεβαίωση προϋπηρεσίας. 
Η ειδική επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με: 
 Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων. 
 Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων ή 

ΤΠΥ/ΑΠΥ από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας 
και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία. 

 

4.2. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει 
σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά). 
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

 
5.1.  ΘΕΣΗ:  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.   

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα τέσσερα (4) κριτήρια: 

1. Τίτλοι σπουδών 
2. Τίτλος για την καλή γνώση Αγγλικής (Β2 και άνω). 
3. Γενική επαγγελματική εμπειρία (πέραν της 20ετίας). 
4. Ειδική επαγγελματική εμπειρία (πέραν της 15ετίας). 

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη 
βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα.     
 

 
5.1.1.: Βασικοί Τίτλοι Σπουδών  
κλίμακα από 1 ως 10, όσο ο βαθμός πτυχίου του ενδιαφερόμενου  
π.χ. Πτυχίο με βαθμό 7,36, βαθμολογία 7,36 
 

 
5.1.2. Γνώση αγγλικής γλώσσας  

Α/Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Βαθμοί 

1 Καλή γνώση της Αγγλικής  2 

2 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής  5 

3 Άριστη γνώση της Αγγλικής  10 

 
 
Τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας:  
 Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) 

αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως 
αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 
του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου 
επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003. ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE 
ή MICHIGAN ή 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.  
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5.1.3. Γενική επαγγελματική εμπειρία  
Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 
αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να 
προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.   
Τα έτη Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (στο επιστημονικό αντικείμενο του υποψηφίου 
συνεργάτη), βαθμολογούνται για την περίοδο που υπερβαίνει τα είκοσι(20) έτη. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ Βαθμοί ανά έτος ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά μήνα 

21ο 1 12 

0,0833 

22ο 2 24 

23ο 3 36 

24ο 4 48 

25ο 5 60 

26ο 6 72 

27ο 7 84 

28ο 8 96 

29ο 9 108 

30ο και επόμενα 10 180 και άνω 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας: 
 Έγγραφο του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης. 
 Βεβαίωση προϋπηρεσίας. 

 
 

5.1.4. Ειδική επαγγελματική εμπειρία 
Για τον υπολογισμό της Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 
αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να 
προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.   
 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ Βαθμοί ανά έτος ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά μήνα 

16ο 1 12 

0,0833 

17ο 2 24 

18ο 3 36 

19ο 4 48 

20ο 5 60 

21ο 6 72 

22ο 7 84 

23ο 8 96 

24ο 9 108 

25ο και επόμενα 10 180 και άνω 
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Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας: 
 Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής για την επαρκή εκτέλεση των 

καθηκόντων. 
 Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων 

από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η 
αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία ή/και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών.  

 
 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών στάθμισης 
επί των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο ακόλουθο 
Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου: 
 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΑΡΙΣΤΗ 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΚΑΛΗ 
ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ 

ΜΗ  
ΙΚΑΝΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤ. 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 

  9-10 8-9 7-8 5-7 1-5   

5.1.1 Βασικοί Τίτλοι 
σπουδών 

     5%  

5.1.2 Γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

     15%  

5.1.3 Γενική επαγγελματική 
εμπειρία 

     35%  

5.1.4 Ειδική επαγγελματική 
εμπειρία 

     45%  

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       

 

6. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες: κ. Μπέττυ Παρτσαλίδου, τηλ. 2351027541. 

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ 
(pieriki@otenet.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. 

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή 
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ στην 
Κατερίνη, οδός 16ης Οκτωβρίου 17Β, Τ.Κ. 60100 μέχρι τη Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. 
με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «BSB Smart farming», που είναι ενταγμένο στο Black Sea 

mailto:pieriki@otenet.gr
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2014-2020 “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020” για τη θέση 
………………………………………………» και να  πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη 
διαδικασία της αξιολόγησης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει πρόταση υποψηφιότητας μόνο για μία από τις 
θέσεις της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  

 

8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
8.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προτάσεων προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισμό της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., 
σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά ΕΝ ISO 9001:2015. 
8.2. Η λήψη τελικής απόφασης επιλογής και ανάθεσης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο 
(Δ.Σ.) της Πιερικής Αναπτυξιακής, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προτάσεων. 

 
 Κατερίνη, 13/09/2021 

 Για την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

  

 

 Σοφία Μαυρίδου 

 Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


