
 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.101472/25612 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 12/05/2020 

ΜΑΙΝΑΛΟΥ & ΣΕΚΕΡΗ 37    ΤΡΙΠΟΛΗ 22131 

 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Ανακοινώνει 

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, με αντικείμενο ειδικά και  μόνο   την  υποβοήθηση  υλοποίησης  του  έργου :  «Enernetmob – 

MediterraneanInterregionalElectromobilityNetworksforintermodalandinterurbanlowcarbontransportsystems - 

Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής 

συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020 », συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τη λήξη του έργου 

(31.01.2022) & συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου   ΠΕ Μηχανικών  & ενός (1) ατόμου ΤΕ Μηχανικών με 

απαιτούμενα προσόντα : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΚΛΑΔΟΣ : ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   : 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή πτυχίο τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων 

Τ.Ε. ή πτυχίο Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Πιστοποιημένη  γνώση της  Αγγλικής  Γλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της  
3. Πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
4. Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται υπόψη για τους Τεχνολόγους Μηχανικούς μετά την 

απόκτηση του ζητούμενου από την παρούσα ανακοίνωση Τίτλου Σπουδών 

 

 

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

Τα απαιτούμενα κύρια προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο 

της υπ’ αριθμ. πρωτ. 101466/25611/12.05.2020  (ΑΔΑ : Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ) Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας 

Πελοποννήσουwww.ppel.gov.gr.& στον σύνδεσμοhttps://www.ppel.gov.gr/anakinosi-prosklisis-ekdilosis-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ.πρωτ.101466/25611/12.05.2020)                                         

ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

 

http://www.ppel.gov.gr./
https://www.ppel.gov.gr/anakinosi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-sinapsi-simvasis-misthosis-ergou-me-dio-2-atoma-to-men-ena-me-kodiko-apascholisis-kthi-1-katigorias-kladou-pe-michanikon-to-deftero-me-k/
ΑΔΑ: ΩΡΞΝ7Λ1-ΥΝ0



 

  

 

endiaferontos-gia-tin-sinapsi-simvasis-misthosis-ergou-me-dio-2-atoma-to-men-ena-me-kodiko-apascholisis-

kthi-1-katigorias-kladou-pe-michanikon-to-deftero-me-k/ 

Υποβολή φακέλων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση  Υποψηφιότητας και να την υποβάλουν μαζί με 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, / Δ-νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Μαινάλου & Σέκερη 37, Τ.Κ. 22131, Τρίπολη (τηλ. επικοινωνίας: 2710 237410).  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με 

ταχυμεταφορά φάκελο συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου  2020 και ώρα 15:00. Αποδεκτοί είναι οι 

φάκελοι συμμετοχής που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την  26ηΜαΐου  2020 

ημέρα Τρίτη& ώρα 15 :00 . Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

προαναφερθείσας υπηρεσίας. 

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

την επομένη ημέρα της  ανάρτησης ολόκληρης της προκήρυξης στο χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου – Τρίπολη) και στο χώρο ανακοινώσεων της Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Μαινάλου & Σέκερη 37, 2ος όρ. – Τρίπολη) καθώς & στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας ( www.ppel.gov.gr ). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο  της αίτησης: α) στην Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού  της Περιφέρειας, στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  

 

             Ο Περιφερειάρχης  
 

 
Παναγιώτης Ε. Νίκας 

https://www.ppel.gov.gr/anakinosi-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-sinapsi-simvasis-misthosis-ergou-me-dio-2-atoma-to-men-ena-me-kodiko-apascholisis-kthi-1-katigorias-kladou-pe-michanikon-to-deftero-me-k/
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ΑΔΑ: ΩΡΞΝ7Λ1-ΥΝ0
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