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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη 13 Απριλίου 2021
Αριθμ Πρωτ 21 5079(5472

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της αριθμ 179907(4903)/12-4-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υποστήριξη εκτέλεσης του έργου Διακυβέρνηση

και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών
στη Μεσόγειο Governance and management of Posidonia beach dune
systems across the Mediterraneans ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ POSBEMED2 στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη

οδός Βασ Όλγας 198 Τ Κ 546 55 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι πρόκειται να
προβεί στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από
την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μέχρι 30-6-2022 με δυνατότητα

παράτασής τους με δύο άτομα 1 ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικο
νομικού και 1 ειδικότητας ΠΕ Γεωλογίας ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
ή ΠΕ Βιολογίας για την υποστήριξη εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
MED 2014-2020 έργου Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων
Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο Governance and management
of Posidonia beach dune systems across the Mediterraneans ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

POSBEMED2 που υλοποιείται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

ΓΗΝΑΚΑΙ Α ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ανά κωδικό απασχόλησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό απασχόλησης

Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Σπουδών όλων των ειδικοτήτων ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανετηστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε Α.Ε.Ι ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕ Ι ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π Α Ε Ι ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕ.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

αντίστοιχης ειδικότητας

β Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης
Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 07-12-2020

γ)Αρκττη 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 Απόδειξης
Χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 17-09-2020

δ Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών
Συγχρηματοδοτούμενων έργων διασυνοριακό Διαπεριφερειακά Διακρατικά ή άλλα
όπως συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως πχ Life
Horizon FP7 κτλ Ως εμπειρία δεν υπολογίζεται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από
ενασχόληση με έργα ενταγμένα στο ΕΓΠΑ καθώς τα έργα ΕΣΠΑ έχουν άλλη
αρχιτεκτονική και δεν περιλαμβάνουν το στοιχείο της διεθνούς συνεργασίας η οποία
είναι ατταραίπιτη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου Η εμπειρία θα μπορεί να
αφορά είτε σε ολοκληρωμένα είτε σε συνεχιζόμενα έργα ων έργων ή έργων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠίΚΟΥΡΙΑΣ

Αν δεν κατατεθούν αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν πλήρως τα ανωτέρω
προσόντα η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο που κατέχει μερικώς τα παραπάνω
προσόντα Πολύ καλή ή Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας μικρότερη εργασιακή
εμπειρία

α Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Βιολογίας 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 ΑΕ.Ι ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π Α.Ε.Ι ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π Σ Ε Α Ε Ι της ημεδαπής ή ισόπμος τίτλος σχολών

της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β Αδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης του τίτλου σπουδών
αφορά τις ειδικότητες ΠΕ Γεωλογίας και ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

γ Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Η γλοκισομάθεια αποδεικνύεται σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης
Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 07-12-2020

ομλρκττη γνώση χειρισμού Η/Υ ως προς το περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου Word
και υπολογιστικών φύλλων Excel

ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδικό απασχόλησης

Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά Α τυχόν πρόσθετα προσόντα

Η απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης
Χεφκτμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 1 7-Ο9-2Ο20

ί)Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον 12 μηνών

με αντικείμενο την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μελετών γεωλογικών μελετών

μελετών για τη διαχείριση περιβάλλοντος ή σε παρεμφερή με το αντικείμενο ιης
θέσης αντικείμενα Η εμπειρία θα μπορεί να αφορά είτε σε ολοκληρωμένα είτε σε συνεχιζόμενα

έργα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΖ

Αν δεν κατατεθούν αιπϊσεις από υποψηφίους που κατέχουν πλήρως τα ανωτέρω
προσόντα η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο που κατέχει μερικώς τα παραπάνω
προσόντα Πολύ καλή ή Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας μικρότερη εργασιακή
εμπειρία

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών
Οι αιτήσεις σύμ<ρωνα με το υπόδειγμα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

d.innovation@pkm.gov.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 5
ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας στον τοπικό τύπο
Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναγράφεται το εξής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμό 179907(4903)/12-4-2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου POSBEMED2 Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Ανακοίνωσης και να αναζητήσουν
το έντυπο της αίτησης από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας vvvvw.pkm gov.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας

από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Ενημέρωση D Προκηρύξεις
με τίτλο Αριθμ 179907{4903)/1 2-4-2021 Ανακοίνωση ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες για την Ανακοίνωση μπορούν να ζητηθούν στα e-mail k.mi
chailidis@pkm.gov.gr n.papadopoulos@pkm.gov.gr
k.pantazi@pkm.gov.gr

Η ΑΝΤ1ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΗΤΡΟηΟΛΓΠΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
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