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Ορεστιάδα, 11/01/2022 
Αρ. Πρωτ.: 7 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1 / 2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 H  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.– 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

και ειδικά της παρ. 8 του Ν. 2527/97, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του 

άρθρου 30 παρ.3 του Ν.4314/2014 και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρούνται 

από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που 

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο 

πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, οι οποίες αντικατέστησαν τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες 
της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17, σύμφωνα με τις οποίες από την αναστολή 
του άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280) εξαιρούνται οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο 
πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, 
καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση 
των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων 
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προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή 
από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών (άρθρο 4 παρ. 1 
εδ.κζ της ΠΥΣ 33/2006). 

4. Το  αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016  έγγραφο  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών «Προσλήψεις  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων». 

5. Το από 15/12/2020 Επίσημο email του προγράμματος ΙΝΤΕRREG GREECE - 

BULGARIA προς τον επικεφαλής εταίρο, περί έγκρισης του έργου «QUALFARM - 

Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm 

Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» / «Υποστήριξη 

της επιχειρηματικότητας στον τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων στις περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι» 

6. Την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης του έργου «QUALFARM - Support of 

Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the 

Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» / «Υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας στον τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων στις περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι» το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΙΝΤΕRREG GREECE - BULGARIA και φέρει 

τον κωδικό MIS 5070994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

7. Το συμφωνητικό εταιρικής συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «QUALFARM - 

Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm 

Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» / «Υποστήριξη 

της επιχειρηματικότητας στον τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων στις περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι» 

8. Τη σύμβαση επιχορήγησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος 

ΙΝΤΕRREG GREECE - BULGARIA και του Επικεφαλής εταίρου του έργου, με 

ημερομηνία 30-09-2021 για τη συγχρηματοδότηση του έργου «QUALFARM - Support 

of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in 

the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» / «Υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας στον τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων στις περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι» 

9. Την αριθμ. 01 / 2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου , με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του 

έργου «QUALFARM - Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing 

of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» / 

«Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας 

ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και 

Κάρτζαλι» 

10. Την απόφαση 8&9&10&11 _ 20/12/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου για την Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 

με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του 

συγχρηματοδοτούμενου έργου «QUALFARM - Support of Entrepreneurship in the 

Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, 

Haskovo, Smolyan and Kardzhali» / «Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα 
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της οικοτεχνίας και επεξεργασίας ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις περιοχές 

Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι» και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 

ΙΝΤΕRREG GREECE - BULGARIA 

11. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου «QUALFARM - Support of 

Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the 

Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» / «Υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας στον τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων στις περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι». 

  

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την 
κάλυψη αναγκών της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου, που 
εδρεύει στην Ορεστιάδα επί της οδού Σωτ. Τσερκέζη 20, για την υλοποίηση του 
έργου «QUALFARM - Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of 
Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» / 
«Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της οικοτεχνίας και επεξεργασίας 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις περιοχές Έβρου, Χάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι», 
συνολικής διάρκειας έως τις 14/06/2023, με τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, 
εφόσον υπάρχει παράταση ή επέκταση του έργου,  
με αντικείμενο: 
 
 
Θέση 2022_01_01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ/ΤΕ) 
με ευθύνη και της διοικητικής υποστήριξης υλοποίησης δράσεων  

Αρμοδιότητες: 

• Συνδρομή στην υλοποίηση δράσεων του έργου του έργου 

• Εξειδίκευση δράσεων οικοτεχνίας με βάση το περιεχόμενο του προγράμματος 

• Συνδρομή στην οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης και επιμέλεια, προώθηση 
των προτεινόμενων δράσεων και εν γένει των ενεργειών βελτίωσης των 
σχετικών εργαλείων πολιτικής που αφορούν στην οικοτεχνία και την 
βιωσιμότητα των γεωργών σε θέματα παραγωγής και ποιότητας.  

• Εκπαίδευση  Αγροτών σε Θέματα Ποιότητας Παραγόμενων Προϊόντων 

• Συνδρομή στην επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, φορείς και εν γένει την 
επικοινωνία και προβολή του έργου στην κοινωνία 

• Συνδρομή στην παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου δράσης 

• Υποστήριξη λοιπών συναφών δράσεων και ενεργειών του φορέα, στην 
κατεύθυνση περαιτέρω ανάδειξης της προσέγγισης για βιώσιμο και αειφορικό 
σχεδιασμό έργων οικοτεχνίας και  συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών, 
συνεταιρισμών και αγροτών. 

• Συντονισμός ενεργειών υλοποίησης δράσεων για το φορέα και την συνεργασία 
εμπλεκομένων.  

• Συνδρομή στη σύνταξη των αναφορών υλοποίησης του έργου, καθώς και της 
πορείας υλοποίησης του σχεδίου δράσης και της προόδου του έργου  

• Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων σχετικά με το μάρκετινγκ, την 
παραγωγικότητα, την βελτίωση  της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
κ.λπ. στο Τοπικό Γραφείο Υποστήριξης. 
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• Υποστήριξη του συντονιστή δράσεων – ειδικού διαχειριστή Έργου στις 
ενέργειες στο πλαίσιο του έργου 

• Συνδρομή στο κλείσιμο του έργου 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου και λοιπών συναντήσεων με φυσική 
παρουσία ή online. Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας, οι δαπάνες ταξιδιών και 
διαμονής καλύπτονται από ειδική κατηγορία δαπανών του έργου. 

Όλες οι αναφορές και υποχρεώσεις απέναντι στο πρόγραμμα, θα γίνονται στη 
γλώσσα του προγράμματος, ήτοι τα Αγγλικά. 

 
 
Θέση 2022_01_02 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ/ΤΕ) 
με ευθύνη και της διοικητικής υποστήριξης υλοποίησης δράσεων 

Αρμοδιότητες: 

• Υποστήριξη του συντονιστή δράσεων – ειδικού διαχειριστή Έργου στις 
ενέργειες στο πλαίσιο του έργου 

• Συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης των στελεχών 

• Τακτική παρακολούθηση οικονομικής προόδου του έργου ανά κατηγορία 

• Εκπαίδευση  Αγροτών σε Θέματα Ποιότητας Παραγόμενων Προϊόντων 

• Συνδρομή στη σύνταξη αναφορών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου 

• Συνδρομή στη σύνταξη φακέλων πιστοποίησης δαπανών  

• Αιτήματα για την εκταμίευση της Εθνικής Συμμετοχής 

• Διασφάλιση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες δράσεις και τις 
απαιτήσεις του προγράμματος ΙΝΤΕRREG GREECE - BULGARIA 

• Υποβολή και παρακολούθηση, αιτημάτων πληρωμής ως επικεφαλής εταίρος 

• Διασφάλιση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του προγράμματος 
ΙΝΤΕRREG GREECE - BULGARIA 

• Συνδρομή στην παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου δράσης 

• Συνδρομή στην επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, φορείς και εν γένει την 
επικοινωνία και προβολή του έργου στην κοινωνία 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου της Ομάδας Έργου και λοιπών 
συναντήσεων με φυσική παρουσία ή online. Σε περίπτωση φυσικής 
παρουσίας, οι δαπάνες ταξιδιών και διαμονής καλύπτονται από ειδική 
κατηγορία δαπανών του έργου. 

• Διοικητική υποστήριξη (αρχείο αλληλογραφίας για το έργο) 

• Συνδρομή στο κλείσιμο του έργου 
Όλες οι αναφορές και υποχρεώσεις απέναντι στο πρόγραμμα, θα γίνονται στη 
γλώσσα του προγράμματος, ήτοι τα Αγγλικά. 
 
 

Θέση 2022_01_03 ΓΕΩΠΟΝΟΣ (ΠΕ) 
με ευθύνη και του συντονισμού υλοποίησης δράσεων 

Αρμοδιότητες: 

• Υπεύθυνος  Δημιουργίας και λειτουργίας Δομών Διαχείρισης Έργου, 
Υπεύθυνος Έργου υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου  

• Υπεύθυνος Έργου για τη διοργάνωση του Εναρκτήριου Συνεδρίου  

• Υπεύθυνος Σεμιναρίου Ευαισθητοποίησης στην Ορεστιάδα  
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• Υπεύθυνος Έργου για τη διοργάνωση δυο συναντήσεων σε περιοχές του Β. 
Έβρου  

• Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου ανά κατηγορία 

• Συνδρομή στον έλεγχο φακέλων πιστοποίησης δαπανών  

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μάρκετινγκ, παραγωγικότητας και βελτίωσης της 
ποιότητας των παραγομένων προϊόντων κ.λπ. στο Τοπικό Γραφείο 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων Ορεστιάδας (Ελλάδα). 

• Συνδρομή στην επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, φορείς και εν γένει την 
επικοινωνία και προβολή του έργου στην κοινωνία 

• Συμμετοχή στις συναντήσεις έργου της Ομάδας Έργου και λοιπών 
συναντήσεων με φυσική παρουσία ή online. Σε περίπτωση φυσικής 
παρουσίας, οι δαπάνες ταξιδιών και διαμονής καλύπτονται από ειδική 
κατηγορία δαπανών του έργου. 

Όλες οι αναφορές και υποχρεώσεις απέναντι στο πρόγραμμα, θα γίνονται στη 
γλώσσα του προγράμματος, ήτοι τα Αγγλικά. 
 
 

Θέση 2022_01_04 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ/ΤΕ) 
με ευθύνη και της διοικητικής υποστήριξης υλοποίησης δράσεων 

Αρμοδιότητες: 

• Υποστήριξη του συντονιστή δράσεων – ειδικού διαχειριστή Έργου στις 
ενέργειες στο πλαίσιο του έργου  

• Έλεγχος φύλλων χρονοχρέωσης των στελεχών 

• Τακτική παρακολούθηση οικονομικής προόδου του έργου ανά κατηγορία 

• Διασφάλιση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες δράσεις και τις 
απαιτήσεις του προγράμματος ΙΝΤΕRREG GREECE - BULGARIA 

• Συνδρομή στην παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου δράσης 

• Συνδρομή στο κλείσιμο του έργου 
Όλες οι αναφορές και υποχρεώσεις απέναντι στο πρόγραμμα, θα γίνονται στη 
γλώσσα του προγράμματος, ήτοι τα Αγγλικά. 
 
 

 
Η αμοιβή του παραπάνω προσλαμβανόμενου προσωπικού θα προσδιορισθεί επακριβώς 
κατά τη σύναψη μίσθωσης έργου και θα είναι μεταβλητής τμηματικής αξίας βάσει της 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπως προβλέπεται από τα έγγραφα του έργου, 
κατά την Α’ Φάση και τη Β’ Φάση του έργου και ειδικότερα θα ανέρχεται ανά θέση έως του 
ποσού (συνολικά): 
 
Θέση 2022_01_01: έως 18.395,00€ 
 
Θέση 2022_01_02: έως 19.690,00€ 
 
Θέση 2022_01_03: έως 17.415,00€ 
 
Θέση 2022_01_04: έως  2.100,00€ 
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Οι αμοιβές περιλαμβάνουν τις όποιες φορολογικές, ασφαλιστικές ή/και άλλες νόμιμες 
κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος 
εκτέλεσης 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

2022_01_01 

Σύμφωνα με τις 
ανάγκες του 

έργου 
QUALFARM   

ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής 

Από την υπογραφή έως τις 
31/6/2023, με τη δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης, 
εφόσον υπάρχει παράταση ή 

επέκταση του έργου 

1 

2022_01_02 

Σύμφωνα με τις 
ανάγκες του 

έργου  
QUALFARM 

ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού 

Από την υπογραφή έως τις 
31/6/2023, με τη δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης, 
εφόσον υπάρχει παράταση ή 

επέκταση του έργου 

1 

2022_01_03 

Σύμφωνα με τις 
ανάγκες του 

έργου  
QUALFARM 

ΠΕ Γεωπόνος 

Από την υπογραφή έως τις 
31/6/2023, με τη δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης, 
εφόσον υπάρχει παράταση ή 

επέκταση του έργου 

1 

2022_01_04 

Σύμφωνα με τις 
ανάγκες του 

έργου  
QUALFARM 

ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού 

Από την υπογραφή έως τις 
31/6/2023, με τη δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης, 
εφόσον υπάρχει παράταση ή 

επέκταση του έργου 

1 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

2022_10_01 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας . 
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ή ΤΕΙ της Ελλάδος της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας 

3. Kαλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
ανακοίνωσης 

4. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Έβρου) καθόσον το έργο συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 

 
 



 
 
 

Σελίδα 7 από 14 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

5. Δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας . 

6. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Έβρου) καθόσον το έργο συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 

7. Kαλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
ανακοίνωσης 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

8. Δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας . 

9. Kαλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
ανακοίνωσης 

 

2022_10_02 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Οικονομικών επιστήμων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή Λογιστικής της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας   ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
ανακοίνωσης 

3. Καλή γνώση Δεύτερης ξένης Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
ανακοίνωσης 

4. Πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. O τρόπος απόδειξης 
χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α1) του ΑΣΕΠ με 
σήμανση έκδοσης 11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας ανακοίνωσης. 

5. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Έβρου) καθόσον το έργο συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

6. Πτυχίο Οικονομικών επιστήμων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή Λογιστικής της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας   ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

7. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
ανακοίνωσης 

8. Πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. O τρόπος απόδειξης 
χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α1) του ΑΣΕΠ με 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

σήμανση έκδοσης 11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας ανακοίνωσης. 

9. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Έβρου) καθόσον το έργο συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 

 

2022_10_03 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Γεωπονικών επιστήμων ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας   ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ, ή ΤΕΙ της Ελλάδος στην Γεωπονική 
Ειδικότητα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

3. Εξειδικευμένη Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε θέματα στην 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

4. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
ανακοίνωσης 

5. Πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. O τρόπος απόδειξης 
χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α1) του ΑΣΕΠ με 
σήμανση έκδοσης 11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας ανακοίνωσης. 

6. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Έβρου) καθόσον το έργο συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 
 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

7. Πτυχίο Γεωπονικών επιστήμων ΑΕΙ ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας   ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

8. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ, ή ΤΕΙ της Ελλάδος στην Γεωπονική 
Ειδικότητα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

9. Εξειδικευμένη Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε θέματα στην 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

10. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
11/01/2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
ανακοίνωσης 

11. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Έβρου) καθόσον το έργο συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 
 

2022_10_04 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Οικονομικών επιστήμων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή Λογιστικής της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας   ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας 

2. Εξειδικευμένη Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε θέματα στην 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

3. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Έβρου) καθόσον το έργο συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

1. Πτυχίο Οικονομικών επιστήμων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή Λογιστικής της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας   ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας 

2. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Έβρου) καθόσον το έργο συνδέεται 
άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 

 
 

Οι υποψήφιοι των θέσεων 2022_01_01, 2022_01_02, 2022_01_03 και στη 2022_01_04 
πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 65 ετών. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

 Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα 
κριτήρια. Ειδικότερα: 

• Βαθμός πτυχίου: ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά 
πολλαπλασιαζόμενος με 20 μονάδες. 

• ο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 5 μονάδες 

• ο Διδακτορικός τίτλος σπουδών με 5 μονάδες , Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 30% 

• Ξένη Γλώσσα: Άριστη γνώση: 100 μονάδες, Πολύ καλή γνώση: 75 μονάδες, Καλή 
γνώση: 50 μονάδες. Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 15% 

• Εργασιακή εμπειρία σε Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά 
συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας: Έκαστος ανθρωπομήνας 
εμπειρίας βαθμολογείται με 1 μονάδα, με κατώτατο όριο τους 12 και ανώτατο όριο 
τους 40 ανθρωπομήνες (δεν προσμετρούνται επικαλύψεις απασχόλησης). Ποσοστό 
βαρύτητας κριτηρίου: 5% 

• Εργασιακή εμπειρία : Έκαστος ανθρωπομήνας εμπειρίας βαθμολογείται με 1 
μονάδα, με ανώτατο όριο τους 14 ανθρωπομήνες (δεν προσμετρούνται επικαλύψεις 
απασχόλησης). Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 14% 

• Δομημένη Συνέντευξη: Επάρκεια γνώσεων επί του αντικειμένου της θέσης, 
επικοινωνιακή δεξιότητα, συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: ανώτατο όριο 360 
μονάδες. Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 36% 
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3. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας 
πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή: 

 

1 

Επιστημονική επάρκεια  

Αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών [πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
(master/διδακτορικό) σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο] 

30% 

1Α Βαθμός πτυχίου 20% 

1Β Μεταπτυχιακοί τίτλοι 5% 

1Γ Διδακτορικό  5% 

2 Ξένη Γλώσσα 15% 

3 
Εμπειρία σε Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά 
συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας 

5% 

4 Εργασιακή εμπειρία  14% 

6 Δομημένη Συνέντευξη 36% 

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι (μέχρι πέντε), σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, θα 
κληθούν σε συνέντευξη. 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. 

 

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι (μέχρι πέντε), σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, θα 
κληθούν σε συνέντευξη. 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. 

 

 

[Αφορά στη θέση 2022_01_01, 2022_01_02, 2022_01_03 και στη 2022_01_04] 

Περιγραφή των βασικών υποχρεώσεων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων 

0 - 50 

Περιγραφή κατά την αντίληψη των υποψηφίων, των απαιτήσεων του έργου 
και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας 

0 - 60 

Περιγραφή της προσέγγισης υλοποίησης του έργου 0 - 160 

Ικανότητα επικοινωνίας, δυνατότητα συνεργασίας και λειτουργίας στο πλαίσιο 
ομάδας εργασίας και προσαρμοστικότητα 

0 - 90 

ΣΥΝΟΛΟ (μέγιστο) Κριτηρίων Β 0 - 360 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η 
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται 
για την εκτέλεση του έργου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

2022_01_01 

2022_01_02 

2022_01_03 

2022_01_04 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης 

«11/01/2022»  (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., Υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «11/01/2022»,   
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί ηλεκτρονικά με κάθε πρόσφορο 
μέσο. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «11/01/2022» και τα Ειδικά 
Παραρτήματα: (A1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «11/01/2022»] και Α2 
Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «11/01/2022»] να γίνει στο κατάστημα 
της υπηρεσίας μας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης 
Βορείου Έβρου www.eeabe.gr 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 

http://www.eeabe.gr/
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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: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. -
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., Σωτ. Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα , υπόψιν κ 

Περιστεράκη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2552027900 ). 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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του 
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – 
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – 
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της 
ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή 
για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας) .  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) 
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από 
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (όπως αναφέρονται παραπάνω). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές 
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω 
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με 
δημόσια κλήρωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Κάθε οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται εγγράφως από την ΕΕΑΒΕ Α.Ε., να 
υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), εντός προθεσμίας τουλάχιστον επτά 
(7) ημέρες ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί 
αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, καλείται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα µε τη σειρά 
κατάταξης. 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 
επτά (7) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, 
τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα 
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό. Οι πίνακες κατάταξης θα δημοσιευτούν και στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται 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: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., Σωτ. Τσερκέζη 20, 68200 Ορεστιάδα, υπόψιν κ 
Περιστεράκη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2552027900 ), και θα εξεταστεί από την 
υπηρεσία. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 
υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση 
των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου από την Υπηρεσία που 
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ 
λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται 
απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές 
που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, 
χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, 
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης είτε λόγω 
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της 
σύμβασης μίσθωσης έργου. 
   

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 
«11/01/2022», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις 
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των 
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, 
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αλλά και τα Ειδικά Παραρτήματα: (A1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση 
έκδοσης «11/01/2022»] και Α2 Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
«11/01/2022»], μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση 
του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – 
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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