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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                           
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Τρίπολη 23.08.2019                      ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                 29.08.2019 

Αριθ. Πρωτ. 231354/56794   ως προς την 
ημερομηνία 

Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & 

Σέκερη 37   Ταχ. Κώδικας : 

22131 Τρίπολη 

Πληροφορίες : Μ. 

Αποστολάκης 

Τηλέφωνο : 2710 

237410 

Fax : 2710 234492 
E-mail:  

                

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

             Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τον Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»(ΦΕΚ87Α/2010) και ιδιαίτερα  την  παρ.2  του  άρθρου  283. 

2. ΤοΠ.Δ.131/2010«Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου»(ΦΕΚ224τΑ/2010). 

3. Τον  Ν.2362/27-11-95(  ΦΕΚ247/Α’)« Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου  των  δαπανών  του  κράτους  και άλλες 

διατάξεις». 

4. Τις διατάξειςτουΝ.2527/97( παρ.8  άρθρο  6 όπως αναριθμήθηκε  με  την  παρ.3  του  άρθρου10  του  N.3812/2009 

και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14) (περιπτ. κζ΄παρ.1  3812/2009 και συμπληρώθηκε με 

την παρ.3  του  άρθρου30  του  Ν.4314/14)  (περίπτ. κζ΄παρ.1  άρθρο 4 ΠΥΣ 33/ 2006 ,όπως   αντικαταστάθηκε με την  

παρ.2  του  άρθρου  21του  Ν.4452/17). 

5. Το  υπ΄   αριθ.   πρωτ.  3955/21.01.2019     (  ΑΔΑ: 6Μ5Γ465ΥΘ7-3Υ7  )   έγγραφο   του     Υπουργείου   Εσωτερικών  

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α ΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ 

αυτών» 

6.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) .Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

7. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) .Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη. όπως ισχύει 

8. Το Π.Δ. 80/2016 .Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
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9. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

10. Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

      11.Το   Ν. 4155/2013     (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013)  ,    Εθνικό     Σύστημα    Ηλεκτρονικών   Δημοσίων Συμβάσεων  και  
        άλλες   διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04. 2014) 
       12. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) .Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις.,(άρθ. 9, παρ.4β) 
       13. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.05.2017) Υ.Α. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης  του         
       Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου   Οικονομίας και   Ανάπτυξης. 
       14. Την    αριθ. 56902/215    (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. Τεχνικές  λεπτομέρειες  και διαδικασίες λειτουργίας του  
       Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
       15. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) .Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της  Αρχής      Εξέτασης   
       Προδικαστικών Προσφυγών . 

               16.Την    από 23.11.20179  απόφαση  της   Διαχειριστικής Αρχής    Interreg – Med,    με    την   οποία     εγκρίθηκε   η  

               υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

               17.Την υπ’   αριθ. 42/14-02-2018 (ΑΔΑ : 6Λ797Λ1-5ΨΠ)    απόφαση     του    Περιφερειακού  Συμβουλίου   «Έγκριση  

                σκοπιμότητας υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»  

                18.Το έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π.του στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική   Συνεργασία¨,με  το οποίο   εκφράζεται   η σύμφωνη    

                γνώμη  για την εγγραφή στη ΣΑΕΠ 326/2 της Εθνικής Συμμετοχής  του  έργου,    ποσού 72.282,75 ευρώ.  

                  19. Την υπ΄ αριθ. 87953/21.08.2018 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης , με   την οποία  

                  εγκρίνεται  η  ένταξη του έργου    στο    Πρόγραμμα    Δημοσίων      Επενδύσεων    2018      « Επιχορήγηση   για    την     

                  Εθνική    συμμετοχή του έργου ENERNETMOB του διακρατικού προγράμματος MED 2014-2020, με τελικό δικαιούχο  

                  την  Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 88.167,00 ευρώ 

               20.Την  υπ΄ αριθ. 380/10.09.2018  απόφαση   του  Περιφερειακού  Συμβουλίου   « Περί αποδοχής χρηματοδότησης  

                από το ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 362/2 , των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Inherit του     Διακρατικού Προγράμματος MED 2014- 

               2020, Enermob του Προγράμματος Adrion 2014-2020 και του Enernetmob    του   Διακρατικού Προγράμματος MED  

               2014-2020. 

               21. Την υπ΄ αριθ. 91481/468/04.04.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ¨Περί ορισμού της   Δ/νσης  

               Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου Enernetmob¨.  

               22. Την υπ΄ αριθ. 103284/24560/20.04.2018 απόφαση του   Περιφερειάρχη   Πελοποννήσου,   ¨ Περί συγκρότησης  

                Ομάδας   Εργασίας   για    την υλοποίηση   του   Ευρωπαϊκού   Προγράμματος Enermob , στο πλαίσιο του στόχου “  

                Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg Med”¨. 

                  23.Την    υπ΄    αριθ.    496/29.10.2018     απόφαση    του     Περιφερειακού   Συμβουλίου   Πελοποννήσου ,  περί  5ης  

                  τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20 %, σύμφωνα με την οποία εκτός των  άλλων, εντάσσεται  το νέο  

                  έργο «Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- Συγχρηματοδοτούμενη    δαπάνη», με προϋπολογισμό και  

                  πίστωση 500.000,00 ευρώ. 

               24.Την υπ΄ αριθ.   3399/14.12.2018    απόφαση    της    Οικονομικής    Επιτροπής   Περιφέρειας   Πελοποννήσου, για  

               Προέγκριση    ανάληψης    υποχρέωσης,    έγκρισης     δαπάνης  και διάθεσης πίστωσης, για το έργο «Προγράμματα  

               Εδαφικής   Συνεργασίας     2014-2020  -   Συγχρηματοδοτούμενη   δαπάνη», 400.000,00   ευρώ  για το έτος 2018 και  

               100.000,00 ευρώ για το έτος 2019 

      25. Την υπ΄ αριθ. 354964/84975/21.12.2018     απόφαση     της    Προέδρου    της    Οικονομικής  Επιτροπής, για την  

      δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €)   για    την   πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε  

      βάρος    της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων   του(ης) " 01.071    Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ  

      Αρκαδίας" K.A.Eξόδων 9779.0003 του οικονομικού έτους 2018,  για το έργο : "Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής  

      Συνεργασίας 2014-2020-συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ ( ΑΔΑ :ΩΣ9Π7Λ1-1ΨΒ) και (ΑΔΑΜ :  18REQ004254754) 

      26. Την    υπ΄ αριθ   366/07.02.2019   απόφαση     της     Οικονομικής     Επιτροπής   της Περιφέρειας Πελοποννήσου   

      «Έγκριση    ανάληψης   υποχρέωσης , έγκρισης   δαπάνης   και διάθεσης πίστωσης» ποσού 450.000,00 € για το έτος  

      2019  &  50.000,00  €   για το έτος 2020,   για   το έργο :   "  Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014- 

      2020-συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨  
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      27.Την υπ΄ αριθ. 59147/13996/28.02.2019      απόφαση       της    Προέδρου    της    Οικονομικής     Επιτροπής, ¨Περί  

      ανάληψης δαπάνης ποσού 450.000,00  € για το έτος 2019 και 50.000,00  € για το έτος 2020, για την υλοποίηση του  

      έργου :¨Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – ΣυγχρηματοδοτούμενηΔαπάμη¨.   

      28.Την υπ΄ αριθ  98/18.02.2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου, για αύξηση του   π/υ κατά 500.000,00 €  

      του έργου "Προγράμματα Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας 2014-2020-  συγχρηματοδοτούμενη  δαπάνη¨ , που  

      έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ 20% 

      29.την υπ΄ αριθ 1155/03.04.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Πελοποννήσου  «Προέγκριση  

      ανάληψης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης    πίστωσης ποσού   400.000,00 €,  για το έτος 2019 & 100.000,00  € για  

      το έτος 2020  για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της   πίστωσης του  προϋπολογισμού εξόδων του(ης) "  

      01.071   Δ/νση   Αναπτυξιακού   Προγραμματισμού   ΠΕ   Αρκαδίας" K.A.Eξόδων 9779.0003   του  οικονομικού έτους  

      2019»,   για   το έργο :   "Προγράμματα   Ευρωπαϊκής    Εδαφικής   Συνεργασίας   2014-2020-συγχρηματοδοτούμενη  

      δαπάνη¨ » (ΑΔΑ: 66ΕΣ7Λ1-1Β9) 

                 30. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου 

                 31. Τις ανάγκες σε  προσωπικό που  προέκυψαν   για   την  υλοποίηση   του  έργου ENERNETMOB  του  διακρατικού  

                 προγράμματος MED 2014-2020 

32. Την   υπ΄    αριθ. 165/03.04.2019  απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, ¨Περί  έγκρισης 

πρόσληψης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: «  Enernetmob - 

Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low  carbon transport systems 

Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα  διατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορών χαμηλών εκπομπών δοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος  διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας   

INTERREG –MED2014-2020¨.  

33. Την    υπ΄ αριθ.   1693/02.05.2019    απόφαση    της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, ¨Περί  

έγκρισης    πρόσληψης    προσωπικού    με σύμβαση    μίσθωσης έργου,   στο   πλαίσιο του έργου : «Enernetmob –  

Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low  carbon transport systems 

Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα   διατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορών χαμηλών εκπομπών δοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος  διασυνοριακής εδαφικής 

συνεργασίας   INTERREG –MED2014-2020¨.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 

Τη σύναψη  Σύμβασης  Μίσθωσης  Έργου  με  ένα(1)  άτομο   με κωδ. απασχόλησης 101 ειδικότητας Διοικητικού -  

Οικονομικού ,  για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου (31.01.2022), με σκοπό 

την και μόνο την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια υλοποίηση του έργου: «Enernetmob – 

Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low  carbon transport systems 

Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα  διατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορών χαμηλών εκπομπών δοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής 

συνεργασίας   INTERREG –MED2014-2020, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αυτού αλλά και του συντονισμού που 

απαιτείται μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( ως επικαιφαλής εταίρος) και των λοιπών εταίρων. 

 

ΜΕ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

 

▪ τη διοικητική μέριμνα της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου   του έργου και της ορθής 

διεκπεραίωσης όλων των πακέτων εργασίας , τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου ως επικεφαλής εταίρος του έργου . 

▪ τη συνεργασία με φορείς 

▪ την επικοινωνία με εθνικούς και διακρατικούς εταίρους του έργου 
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▪ τη συμμετοχή στην σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων φυσικού και οικονομικού   αντικειμένου του έργου 

▪ τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών ώστε να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 

έργο , σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας 

▪ τη συμμετοχή στην σύνταξη παραδοτέων κάθε πακέτου εργασίας 

▪ την συγγραφή κειμένων για τις δράσεις δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη 

συμμετοχής των στελεχών της Περιφέρειας στις συναντήσεις του έργου 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 

 

Διάρκεια Σύμβασης: Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της  και διαρκεί μέχρι περατώσεως του φυσικού     αντικειμένου 

του συγχρηματοδοτούμενου έργου, ήτοι μέχρι τις 31.01.2022. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  :  

 

1. Πτυχίο   ή   δίπλωμα   Αστικής    και    Περιφερειακής  Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης)   ή   Βιομηχανικής  Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων 
Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και   Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης 
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και   Πολιτικών   Σπουδών   (από   Μάιο του 2008    μετονομάστηκε σε 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)   ή   Διεθνών   και    Ευρωπαϊκών    Οικονομικών    Σπουδών ή   Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών  Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων   και   Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή 
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική 
Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και 
Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: 
α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή 
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής 
και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε 
σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών 
και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας 
και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών 
με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής  

 

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :  α) επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών  φύλλων  &   γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου , που αποδεικνύονται   με   πιστοποιητικά πληροφορικής ή  γνώσης    χειρισμού   Η/Υ  που   εκδίδονται    
από    φορείς   οι   οποίοι    πιστοποιούνται    από     τον     Εθνικό   Οργανισμό  Πιστοποίησης   Προσόντων & 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού   (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π),  ή    ΕΟΠΠ   πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)  ή  έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  
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3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C2), που αποδεικνύεται με βάσει το άρθρο 8 του ΠΔ 146/2007  σε     
συνδυασμό   με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του ΠΔ 116/2008  ως εξής : α) με κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας αντιστοίχου επιπέδου του ν.2740/1999,   όπως αντικαταστάθηκε με  την παρ. 19   του   άρθρου 
13   του   ν.3149/2003    ή   β)   με   πιστοποιητικό   αντίστοιχου    επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE   ή  
MICHIGAN    ή       γ)    μ ε   π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά     α ν τ ί σ τ ο ι χ ο υ    ε π ι π έ δου    ά λ λ ω ν         φ ο ρ έ ω ν  (π α ν ε π ι σ τ η μ ί ω ν  ή   μ η ),  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α   α π ό   τ η   
ν ο μ ικ ή   τ ο υ ς  μ ο ρ φ ή,   εφ   ό σ ον   ε ί ν α ι   π ι σ τ ο π ο ι η μ ένα    ή    α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν α    α π ό   τ η ν   α ρ μό δ  ι α    α ρ χ ή   τ η ς   ο ι κ ε ί α ς   χ ώ ρ α ς    γ ι α   να     
δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ ν    ε ξ ε τ ά σ ε ι ς    κ α ι   ν α  χ ο ρ η γ ο ύ ν  π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά   γ ν ώ σ η ς  τ η ς  α γ γ λ ι κ ή ς  γλώσσας  σ τ ο   α ν τ ί σ τ ο ι χ ο    ε π ί π ε δ ο.  

 

4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οποιασδήποτε κατεύθυνσης διεθνών ή ευρωπαϊκών σπουδών 
 

5. Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή /και εμπειρία από συνεργασία με ΟΤΑ και Νομικά 
Πρόσωπα που ανήκουν σε αυτά      

 

Προσόντα Α΄ Επικουρίας  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 
              Τα ανωτέρω κύρια προσόντα 1,2,3 και 4 
 

Προσόντα Β΄ Επικουρίας  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

 
              Τα ανωτέρω κύρια προσόντα 1,2 και 3 
 
 
       Οι  υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 
 
       ΓΕΝΙΚΑ  
 
       1.ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  
  
       Για την   επιλογή απασχόλησης   με κωδικό 101,   προτάσσονται    των   λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο  
       πίνακα προσόντων,   ανεξάρτητα   από  το σύνολο των μονάδων   που   συγκεντρώνουν,   οι μόνιμοι   κάτοικοι    της  
       Περιφέρειας   Πελοποννήσου.   Για την απόδειξη του κριτηρίου της  Εντοπιότητας απαιτείται βεβαίωση πρόσφατης  
       έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) των δήμων της  
       Περιφέρειας Πελοποννήσου ή από άλλο στοιχείο ,από το οποίο να προκύπτει ότι ο  υποψήφιος είναι μόνιμος  
       κάτοικος του δήμου αυτού.  
 
      2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
      Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:  
    
      ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
      ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40)     
      κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ  5 …  5,5 …   6 …   6,5 …   7 …    7,5 …    8 …    8,5 …    9 …    9,5 …  10  
      μονάδες                200   220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 
 
 
 
         ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την αίτηση και επί ποινή 

αποκλεισμού ο υποψήφιος :  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

(α) θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, 
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(β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησής  τους οι συμμετέχοντες:  

-Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

 -Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.  

 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου , 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες των άλλων κρατών-     μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται     επίσης δεκτοί 

Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την     Κωνσταντινούπολη και 

από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής     ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι 

η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση    αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).    

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος    πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε 

βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων    της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 

(N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που         χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 

37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,      και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω    

επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β      ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 

ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού      Προσωπικού ή και 

Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες      Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την  

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ:    Για τις 

Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.  

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του    Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . 

 

3. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.(αντίγραφα) 

 

4. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου.  

5. Οι υποψήφιοι  θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 

6. Βεβαίωση εντοπιότητας  

 

Επισημαίνεται ότι :  

1.Κατά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των προτάσεων, είναι υποχρεωτική για τους άρρενες η εκπλήρωση 

των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή.  

2.Κατά την αξιολόγηση προηγούνται οι έχοντες εντοπιότητα.  

Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται 

για την απόδειξη των προσόντων του, τα αριθμεί σε εμφανές τους σημείο και ακολούθως τα καταγράφει με την ίδια 

σειρά αρίθμησης στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της πρότασής του.  Διόρθωση ή συμπλήρωση 

των προτάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων σύναψης μίσθωσης έργου. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  και να 

την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαινάλου & Σέκερη 37 (2ος 

όροφος) , Τ.Κ. 22100, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  (τηλ. επικοινωνίας: 2710237410 & 2710243745).  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να 
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υποβάλλουν ιδιοχείρως φάκελο συμμετοχής, μέχρι τις 03.09.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποδεκτοί είναι οι 

φάκελοι συμμετοχής που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την 03η/09/2019.   Η 

ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της προαναφερθείσας υπηρεσίας.  Οι 

φάκελοι συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν, ταχυδρομικά (συστημένοι) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο 

στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.  Δε θα ληφθούν υπόψη φάκελοι 

συμμετοχής που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά 

δεν έφθασαν στην προαναφερθείσα υπηρεσία έγκαιρα. Φάκελοι συμμετοχής που θα κατατεθούν μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δε θα αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμοι.  

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι οκτώ (8) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 

επομένη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου – Τρίπολη) και της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου (Μαινάλου & Σέκερη 37  (2ος όροφος)- Τρίπολη)  και της ανάρτησης της στο δικτυακό 

τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου  (www.ppel.gov.gr). Οι Φάκελοι 

Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου». Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των προτάσεων: α) στην υπηρεσία μας στην 

ανωτέρω διεύθυνση και β) στο δικτυακό τόπο www.ppel.gov.gr    

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις προτάσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων επιλογής   

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης 

έργου, πραγματοποιείται ως εξής:  1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους 

κωδικούς  απασχόλησης που έχουν επιλέξει με βάση την εντοπιότητα, δηλαδή προτάσσονται των λοιπών 

υποψηφίων  2. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και 

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας). Στη συνέχεια κατατάσσονται οι υποψήφιοι χωρίς 

εντοπιότητα που έχουν τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας).  3. Η σειρά 

κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται κατά φθίνουσα 

σειρά με βάση το σύνολο της βαθμολογίας του κριτηρίου: τίτλος σπουδών δηλ. προτάσσεται αυτός που έχει το 

μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των εχόντων τα κύρια προσόντα θα ακολουθήσει 

δομημένη συνέντευξη για την τελική επιλογή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των εχόντων τα προσόντα 

επικουρίας ομοίως θα θα ακολουθήσει δομημένη συνέντευξη. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει η κατάταξη αυτών που δεν 

έχουν εντοπιότητα. 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων από την Τριμελή Επιτροπή που θα ορισθεί από τον Περιφερειάρχη για το σκοπό 

αυτό, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε  πέντε (5  ) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου  (Μαινάλου & Σέκερη 37  -2ος όροφος- 

Τρίπολη) , θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της 

υπηρεσίας.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε (5) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησή τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 

αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  (Μαινάλου & Σέκερη 37   Τ.Κ. 22100 Τρίπολη). 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
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Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο αμέσως μετά την 

κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου 

της Τριμελούς Επιτροπής που θα ορισθεί από τον Περιφερειάρχη για το σκοπό αυτό και 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. Ο υποψήφιος αυτός λαμβάνει 

τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

 Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται με άλλον από τους 

εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  

  

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που επιλέγεται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντος υποψηφίου, απασχολείται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου 

 
 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
 
 
 

Πέτρος Τατούλης 
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