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32ο   Θέμα   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση     του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στα  πλαίσια της υπ΄   αριθ 4/2020  (Αριθ. Πρωτ. 276372/66451/13.11.2020)    Ανακοίνωσης   πρόσληψης   προσωπικού   με   σύμβαση μίσθωσης έργου της Δ/νσης     Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού, με πέντε άτομα κατηγορίας/ ειδικότητας: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (2) , ΠΕ Μηχανικών (1), ΠΕ Πληροφορικής (1)  & ΔΕ Γραμματέων (1), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Υποέργου 1   «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  της Περιφέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  της Περιφέρειας Πελοποννήσου».  (125254)

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑΣ

 Στην Τρίπολη σήμερα    στις  11/05/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από την αρ. πρωτ : οικ. 
127244/07-05-2021  πρόσκληση και σύμφωνα: 
1)  τις  διατάξεις  των  άρθρων  175  και  177  του  Ν.  3852/7-6-2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/7-6-2010),  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2)  τις  διατάξεις     της  παρ.  1  του  άρθρου  167  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/7-6-2010),  “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης”,   όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν.  
3)  την  αριθμ 447 /08-09-2019 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό 16/8-9-2019) σχετικά με την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
4) την α.π. 248549/60802 /12-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη ( ΦΕΚ 770/ τ. Υ.Ο. Δ.Δ./ 23-09-2019) με την οποία ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής .
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5)  την  α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΩΣΘΠ7Λ1-Λ87) με την οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .
 6) α.π. 238237/580641/6-10-2020   απόφαση  Περιφερειάρχη (ΑΔΑ  6ΠΣΕ7Λ1-0ΘΙ)  με  την  οποία τροποποιήθηκε η με α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη 
7)  την  εκ  της ευθείας και  ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων   του άρθρου 10 της αριθμ.  11  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-3-2020)  “Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
8) την  με  αριθμ.  Πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο   του  Υπουργείου 

Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.
9) την με αριθμ. Πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών  σχετικά  με  την  εφαρμογή  της  υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”
10)  την  με αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ)  εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. :

1ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3.ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

5.ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9.  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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11 .ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η   κ. Kαλογεροπούλου Παναγιώτα, υπάλληλος της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου , ως  γραμματέας. Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
............................................................................................................................

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με α.π. 125254/2021 εισήγηση της 
Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑΣ, η οποία  έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων στα πλαίσια της 
υπ΄ αριθ 4/2020 (Αριθ.Πρωτ. 276372/66451/13.11.2020) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσω-
πικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τηςΔ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με πέντε 
άτομα κατηγορίας/ ειδικότητας: ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού (2) , ΠΕ Μηχανικών (1), ΠΕ 
Πληροφορικής (1) & ΔΕ Γραμματέων (1), μς σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου, αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Υποέργου 1 «Μηχα-
νισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθη-
σης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

 
Έχοντας υπόψη:
1. Την Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου κωδ. ΠΕΛ43, Α/Α ΟΠΣ 2529, έκδ.1/0 και αριθ. 
Πρωτ.3143/06.12.2017 και τίτλο «Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγι-
κής ΈξυπνηςΕξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
2. Την με αριθ. 23/29.01.2018 σχετική απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου , περί έγκρισης συμμε-
τοχής τηςΠεριφέρειας Πελοποννήσου, στο ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 -2020», σύμφωνα με την 
Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΠεριφέρειας Πελοποννήσου κωδ.ΠΕΛ43, Α/ΑΟΠΣ 2529, έκδ.1/0 και αριθ. πρωτ. 
3143/06.12.2017 και τίτλο«Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυ-
πνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου», καθώς και τον ορισμό υπεύθυνου έργου
3. Την με αριθ.830/29.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Μηχανισμός διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου»,μς κωδ.ΟΠΣ (MIS): 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-
2020», όπως τροποποιήθηκεμεταγενέστερα.
4. Την υπ΄ αριθ. 11564/3050/15.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Περί υλοποίη-
σης με ίδιαμέσα του υποέργου 1 «Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγι-
κής ΈξυπνηςΕξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», της πράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, Πα-
ρακολούθησης καιΕφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
5. Την υπ΄ αριθ. 83/11.03.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Περί έγκριση-
ςπρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υπο-
έργου 1«Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
τηςΠεριφέρειας Πελοποννήσου», της πράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμο-
γήςΣτρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
6. Την υπ΄ αριθ. 1401/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί 
έγκρισηςσκοπιμότητας, των όρων της υπ΄ αριθ. 4/2020 Ανακοίνωσης ¨ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος γιασύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε άτομα, για την υποβοήθηση της Αναθέτου-
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σας Αρχής /Δ-νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην άρτια υλοποίηση του υποέργου 1«Μηχανι-
σμός διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
τηςπράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευ-
σης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και σύστασης και συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης των αιτή-
σεων των υποψηφίων και ενστάσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 1497/2020 όμοια απόφαση
7. Τις κατατεθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για τις κατηγορίες ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχα-
νικών, ΠΕΠληροφορικής & ΔΕ Γραμματέων
8. Το από 14.01.2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων
9. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 5902/2070/15.01.2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , με
συνημμένους τους πίνακες κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων
10. Την από 19.01.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6637/2310/19.01.2021) αίτηση – ένσταση του κ. Ασημα-
κόπουλουΑθανάσιου υποψήφιου της κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού κατά του 
προσωρινούπίνακα αξιολόγησης των αποδεκτών αιτήσεων , για τις θέσεις με κωδ. ΚΘΥ1 & ΚΘΥ2
11. Την από 19.01.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6667/2318/19.01.2021) αίτηση – ένσταση της κας Κρεμμύδα 
Αλεξάνδρας,υποψήφιας της κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , κατά του υπ΄ αριθ.
5902/2070/15.01.2021 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, περί ανακοίνωσης των
προσωρινών πινάκων κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων με συνημ-
μένους
τους προαναφερόμενους πίνακες ανά κατηγορία / ειδικότητα
12. Την από 19.01.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6736/2340/19.01.2021) αίτηση – ένσταση της κας Μπόγρη 
Παναγιώτας,
υποψήφιας της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, κατά της υπ΄αριθ.5827/2042/15.01.2021 απόφασης της Επι-
τροπήςΑξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων
13. Την από 19.01.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 12796/27.01.2021) αίτηση – ένσταση της κας Σταθάκη Μα-
ριάννας,
υποψήφιας της κατηγορίας ΔΕ Γραμματέων, κατά του υπ΄ αριθ. 5902/2070/15.01.2021 εγγράφου της 
Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, περί ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων κατάταξης των αποδε-
κτών και
μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων με συνημμένους τους προαναφερόμενους πίνακες ανά κατη-
γορία /
ειδικότητα
14. Το από 19.03.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων
15. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 108177/19.04.2021 έγγραφο – διαβιβαστικό του πρακτικού της Επιτροπής Εν-
στάσεων και ιδιαίτερα το υπ΄ αριθ. (14) σχετικό το οποίο και επισυνάπτεται παρακάτω ,

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4/2020 (Αριθ. Πρωτ. 276372/66451/13.11.2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗ-
ΨΗΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΜΕ ΠΕΝΤΕΑΤΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (2) , ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(1), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (1) & ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (1), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 « ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Την 5η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ναυπλίου 57 – Τρίπολη), συνεδρίασε η Επιτροπή Εν-
στάσεων ,προκειμένου να εξετάσει τις υποβαλλόμενες ενστάσεις των υποψηφίων κατά του υπ΄ αριθ. 
πρωτ.5902/2020/15.01.2021 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με συνημ-
μένους τουςπροσωρινούς πίνακες κατάταξης των παραδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων για την επι-
λογή δύο (2) ατόμων
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κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (κωδικοί θέσεων ΚΘΥ1 & ΚΘΥ2) , ενός (1) 
ατόμου
κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών (κωδ. Θέσης ΚΘΥ3), ενός (1) ατ’ομου κατηγορίας / ειδικότη-
τας ΠΕ
Πληροφορικής (κωδ. Θέσης ΚΘΥ4) & ενός (1) ατόμου κατηγορίας / ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων (κωδ. 
Θέσης ΔΥ5),
με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ 
αριθ.1401/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : Ψ0767Λ1-ΖΛΙ) , όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ΄ αριθ.1497/2020 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 6ΓΑ97Λ1-Φ4Χ), προκειμένου να ασκήσει τα καθή-
κοντά της
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Επιτροπής, ήτοι :
Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Λαμπροπούλου Ιωάννα
Χαμπηλομάτης Κωνσταντίνος

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :
1. Την Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου κωδ. ΠΕΛ43, Α/Α ΟΠΣ 2529, έκδ.1/0 και αριθ. 
Πρωτ.
3143/06.12.2017 και τίτλο «Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυ-
πνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
2. Την με αριθ. 23/29.01.2018 σχετική απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου , περί έγκρισης συμμε-
τοχής της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 -2020», σύμφωνα με την Πρόσκληση της 
ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Πελοποννήσου κωδ.ΠΕΛ43, Α/ΑΟΠΣ 2529, έκδ.1/0 και αριθ. πρωτ. 3143/06.12.2017 και τί-
τλο
«Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου», καθώς και τον ορισμό υπεύθυνου έργου
3. Την με αριθ.830/29.03.2018 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Μηχανισμός διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», 
με κωδ.
ΟΠΣ (MIS): 5023652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
4. Την υπ΄ αριθ. 11564/3050/15.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Περί υλοποίη-
σης με ίδια
μέσα του υποέργου 1 «Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», της πράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης 
και
Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
5. Την υπ΄ αριθ. 83/11.03.2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Περί έγκρι-
σης
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υπο-
έργου 1
«Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου», της πράξης «Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
6. Την υπ΄ αριθ. 1401/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου «Περί 
έγκρισης
σκοπιμότητας, των όρων της υπ΄ αριθ. 4/2020 Ανακοίνωσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε άτομα, για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής /Δ-νση Ανα-
πτυξιακού
Προγραμματισμού, στην άρτια υλοποίηση του υποέργου 1«Μηχανισμός διαχείρισης, Παρακολούθησης 
και
Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» της πράξης «Μηχανι-
σμός
διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας
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Πελοποννήσου» και σύστασης και συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων 
και
ενστάσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 1497/2020 όμοια απόφαση
7. Τις κατατεθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για τις κατηγορίες ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Μηχα-
νικών, ΠΕ
Πληροφορικής & ΔΕ Γραμματέων
8. Το από 14.01.2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων
9. Το υπ΄ αριθ. 5902/2070/15.01.2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , με συνημ-
μένους
τους πίνακες κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων
10. Την από 19.01.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6637/2310/19.01.2021) αίτηση – ένσταση του κ. Ασημα-
κόπουλου
Αθανάσιου υποψήφιου της κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού κατά του προσωρι-
νού
πίνακα αξιολόγησης των αποδεκτών αιτήσεων , για τις θέσεις με κωδ. ΚΘΥ1 & ΚΘΥ2
11. Την από 19.01.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6667/2318/19.01.2021) αίτηση – ένσταση της κας Κρεμμύδα 
Αλεξάνδρας,
υποψήφιας της κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , κατά του υπ΄ αριθ.
5902/2070/15.01.2021 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, περί ανακοίνωσης των
προσωρινών πινάκων κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων με συνημ-
μένους
τους προαναφερόμενους πίνακες ανά κατηγορία / ειδικότητα
12. Την από 19.01.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6736/2340/19.01.2021) αίτηση – ένσταση της κας Μπόγρη 
Παναγιώτας,
υποψήφιας της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, κατά της υπ΄αριθ.5827/2042/15.01.2021 απόφασης της Επι-
τροπής
Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων
13. Την από 19.01.2021 (αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 12796/27.01.2021) αίτηση – ένσταση της κας Σταθάκη Μα-
ριάννας,
υποψήφιας της κατηγορίας ΔΕ Γραμματέων, κατά του υπ΄ αριθ. 5902/2070/15.01.2021 εγγράφου της 
Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, περί ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων κατάταξης των αποδε-
κτών και
μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων με συνημμένους τους προαναφερόμενους πίνακες ανά κατη-
γορία /ειδικότητακαι αφού παρέλαβε τους φακέλους με τις ενστάσεις των υποψηφίων από την Γραμμα-
τεία της Δ/νσηςΑναπτυξιακού Προγραμματισμού, τους μονόγραψε , τους αποσφράγισε μονογράφοντας 
το περιεχόμενο αυτών,ανά φύλλο και τους κατέγραψε με τη σειρά υποβολής αυτών, ως εξής
1. Ένσταση του κ. Ασημακόπουλου Αθανάσιου , υποψηφίου για τις θέσεις ΚΘΥ1 & ΚΘΥ2 κατηγορίας /
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , με αρ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6637/2310/19.01.2021
2. Ένσταση της κας Κρεμμύδα Αλεξάνδρας, υποψήφιας της κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού , με αρ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6667/2318/19.01.2021
3. Ένσταση της κας Μπόγρη Παναγιώτας, υποψήφιας για τη θέση ΚΘΥ3, κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ
Μηχανικών, με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6736/2340/19.01.2021
4. Ένσταση της κας Σταθάκη Μαριάννας , υποψήφιας για τη θέση ΔΥ5, κατηγορίας / ειδικότητας ΔΕ
Γραμματέων, με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 12796/27.01.2021
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε την ένσταση του κ. Ασημακόπουλου Αθανάσιου και αφού διαπίστωσε το 
εμπρόθεσμοαυτής, προχώρησε στην εξέταση των δικαιολογητικών (κύριων και επικουρικών) που είχαν 
υποβληθεί με την υπ΄
αριθ. ΔΙΑΠ 285641/68792/25.11.2020 αίτησή του, στα πλαίσια υποψηφιότητάς του για τις θέσεις ΚΘΥ1 
& ΚΘΥ2(ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού) και ανταποκρινόμενος στην υπ΄ αριθ. 4/2020 Ανακοίνωση της 
ΑναθέτουσαςΑρχής
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στα απαραίτητα – κύρια βαθμολογού-
μεναπροσόντα για την κατηγορία / ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , επί ποινή αποκλεισμού, 
δενσυμπεριλαμβάνε το πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος επιπέδου Οικονομικών Επιστημών, 
αλλά πτυχίο
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της και μετά από συνεννόηση των μελών της όρισε ως 
νέαημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής , την 18η Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα 
Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Ναυπλίου 57 – Τρίπολη) προκειμένου να εξετα-
στούν και οι υπόλοιπες
ενστάσεις
Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, η Επιτροπή σε πλήρη σύνθεσή της συνεδρίασε 
σταΓραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, προκειμένου να εξετάσει τις υπόλοιπες αιτή-
σεις –ενστάσεις των υποψηφίων κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των αποδεκτών και μη αιτήσε-
ων τωνυποψηφίων
Η Επιτροπή εξέτασε την ένσταση της κας Κρεμμύδα Αλεξάνδρας και μετά την διαπίστωση του εμπρο-
θέσμου της
υποβολής της , προχώρησε στην εξέταση των δικαιολογητικών (κύριων και επικουρικών) που είχαν υπο-
βληθείμε την υπ΄ αριθ. ΔΙΑΠ 288078/69331/27.11.2020 αίτησή της, στα πλαίσια υποψηφιότητάς της για 
τις θέσεις ΚΘΥ1& ΚΘΥ2 (ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού) και ανταποκρινόμενη στην υπ΄ αριθ. 4/2020 Ανα-
κοίνωση τηςΑναθέτουσας Αρχής
Αφού η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών βαθ-
μολόγησετα κριτήρια (κύρια και επικουρικά) εκ νέου, ως εξής : Πτυχίο - Λίαν Καλώς = βαθμοί 10 με max. 
βαθμών κριτηρίουτο 15 (άριστα), εμπειρία – μεγαλύτερη των τριών ετών – βαθμοί 20 με max. Βαθμών 
κριτηρίου 20, μεταπτυχιακό
δίπλωμα – ναι – βαθμοί 5, με max. βαθμών κριτηρίου 5, Γνώση Αγγλικής Γλώσσας – πολύ καλή – βαθμοί 
10, με
max. βαθμών 15 (άριστη) & πτυχίο Η/Υ – ναι – βαθμοί 5 , με max. βαθμών 5. Ήτοι σύνολο βαθμολογού-
μενων
κριτηρίων 50 με άριστα το 60
Ως προς τα κριτήρια της συνέντευξης, αυτά καταγράφονται αναλυτικά και με επαρκείς παρατηρήσεις για 
τηνβαθμολόγηση αυτών, ήτοι στο πεδίο προσόντα / δεξιότητες έλαβε 5 βαθμούς με maxβαθμών 5, στο 
πεδίοεπαγγελματικό προφίλ έλαβε 4 βαθμούς (πολύ καλά) με maxβαθμών 5 (εξαιρετικά), στο πεδίο 
γνώση τουαντικειμένου έλαβε 3 (ικανοποιητικά) με max. βαθμών 5 (άριστα), στο πεδίο Προγραμματι-
σμός / Οργάνωση
εργασιλων έλαβε 4 βαθμούς (πολύ καλά) με max. βαθμών 5 (εξαιρετικά), στο πεδίο δυνατότητα ανέλι-
ξης, έλαβε
4 βαθμούς (πολύ καλά) με max. βαθμών 5 (άριστα), στα κριτήρια Διαχείριση χρόνου , Συνεργασία – 
Ομαδικότητα
, έλαβε 4 βαθμούς σε καθένα από αυτά (πολύ καλά) με max. βαθμών σε καθένα από αυτά 5 και στο πε-
δίο
ικανότητα επικοινωνίας 3 (ικανοποιητικά) με max. βαθμών 5 (εξαιρετικά). Ήτοι σύνολο βαθμολογούμε-
νων
πεδίων συνέντευξης 31 με άριστα 40
Μετά το πέρας της εξέτασης της ένστασης της κας Κρεμμύδα Αλεξάνδρας η επιτροπή διέκοψε τις εργα-
σίες τις για την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00, στα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού,προκειμένου να ολοκληρώσει την εξέταση των δύο υπολειπόμενων ενστάσεων που είχαν 
υποβληθεί.
Στις 26 Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εν-
στάσεωνστα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε πλήρη σύνθεση προκειμένου να 
αξιολογήσει τις
υπολειπόμενες δύο ενστάσεις, ήτοι αυτές των κ.κ. Μπόγρη Παναγιώτας, υποψήφιας για την θέση ΚΥΘ3
κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών και Σταθάκη Μαριάννας, υποψήφιας για την θέση ΔΥ5 κατηγο-
ρίας /
ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων.
Η επιτροπή παρέλαβε τον φάκελο της αίτησης υποψηφιότητας της κας Μπόγρη Παναγιώτας, υποψή-
φιας για τη
θέση ΚΘΥ3 κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών και αφού εξέτασε τον παραπάνω φάκελο με αριθ. 
πρωτ.ΔΙΑΠ 288098/69334/27.11.2020, διαπίστωσε ότι :
στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα στα απαραίτητα – κύρια (βαθμολογούμενα) προ-
σόντα, επίποινή αποκλεισμού, δεν συμπεριλαμβάνετο πέραν της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986,
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βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισής της και 
ηυποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την 
διάρκειατης εμπειρίας της
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή λόγω του προχωρημένου της ώρας, διέκοψε τις εργασίες της μετά από 
ομόφωνη
απόφαση των μελών της και όρισε ως νέα ημερομηνία συνεδρίασης την 9η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευ-
τέρα καιώρα 10:00 στα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, προκειμένου να ολοκλη-
ρώσει την εξέτασητων ενστάσεων.
Στις 9 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνεδρίασε η επιτροπή ενστάσεων με μοναδικό 
θέμα την
εξέταση της αίτησης – ένστασης της κας Σταθάκη Μαριάννας, υποψήφιας για την θέση ΔΥ5 
κατηγορίας /ειδικότητας ΔΕ Γραμμαέων, κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των αποδεκτών αιτή-
σεων των υποψηφίων
κατηγορίας / ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων.
Η Επιτροπή εξέτασε τον φάκελο της αίτησης υποψηφιότητας της κας Σταθάκη Μαριάννας, υποψήφιας 
για τηθέση ΔΥ5 κατηγορίας / ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων.

Ο εν λόγω φάκελος πρωτοκολλήθηκε από τη Γραμματεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
στις
27.01.2021 (εκπρόθεσμα) και έλαβε τον αρ. πρωτ. ΔΙΑΠ 12796. Η Επιτροπή μετά την εξέταση του φα-
κέλου της
ένστασης και την σφραγίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΕΛΤΑ, διαπίστωσε το εμπρόθεσμο της αποστο-
λής του
και αποδίδοντας την καθυστέρηση παράδοσής του στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ και ως εκ τούτου την
παραλαβή και πρωτοκόλλησή του στις 27.01.2021 (ΔΙΑΠ 288105/69338/27.11.2020) αποφάσισε την 
αξιολόγηση
του περιεχομένου της ένστασης
Η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών βαθμολόγη-
σε τα
κριτήρια (κύρια και επικουρικά) εκ νέου, ως εξής : απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - 15 = βαθ-
μοί 10
με max. βαθμών κριτηρίου το 20 (άριστα), εμπειρία – μεγαλύτερη των τριών ετών – βαθμοί 20 με max. 
Βαθμών
κριτηρίου 20, Γνώση Αγγλικής Γλώσσας – άριστη – βαθμοί 15, με max. βαθμών 15 (άριστη) & πτυχίο Η/Υ 
– ναι
– βαθμοί 5, με max. βαθμών 5. Ήτοι σύνολο βαθμολογούμενων κριτηρίων 50 με άριστα το 60
Ως προς τα κριτήρια της συνέντευξης, αυτά καταγράφονται αναλυτικά και με επαρκείς παρατηρήσεις για 
την
βαθμολόγηση αυτών, ήτοι στο πεδίο προσόντα/δεξιότητες έλαβε 5 βαθμούς με max. βαθμών 5, στο πε-
δίο
επαγγελματικό προφίλ έλαβε 5 βαθμούς (εξαιρετικά) με maxβαθμών 5 (εξαιρετικά), στο πεδίο γνώση 
του
αντικειμένου έλαβε 4 (πολύ καλά) με max. βαθμών 5 (άριστα), στο πεδίο Προγραμματισμός / Οργάνωση
εργασιών έλαβε 4 βαθμούς (πολύ καλά) με max. βαθμών 5 (εξαιρετικά), στο πεδίο δυνατότητα ανέλιξης, 
έλαβε
5 βαθμούς (εξαιρετικά) με max. βαθμών 5 (εξαιρετικά) , στα πεδία Διαχείριση χρόνου , Συνεργασία –
Ομαδικότητα και ικανότητα επικοινωνίας έλαβε 5 βαθμούς σε καθένα από αυτά (εξαιρετικά) με max. 
βαθμών
σε καθένα από αυτά 5 (εξαιρετικά) . Ήτοι σύνολο βαθμολογούμενων πεδίων συνέντευξης 38 με άριστα 
40 .
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της και όρισε ως νέα ημερομηνίας συνάντησης για την
αποτύπωση των συμπερασμάτων της και την σύνταξη του πρακτικού, την Παρασκευή 19 Μαρτίου και 
ώρα 13
:00.
Στις 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, συνε-
δρίασε η
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Επιτροπή Ενστάσεων σε πλήρη σύνθεση, με μοναδικό θέμα συζήτησης την αποτύπωση των συμπερα-
σμάτων
σχετικά με τις υποβαλλόμενες ενστάσεις και τη σύνταξη του πρακτικού.
Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων και την διαλογική συζή-
τησημεταξύ των μελών της, αποφαίνεται και εισηγείται ομόφωνα τα εξής :
1. Την μη αποδοχή της αίτησης – ένστασης του κ. Ασημακόπουλου Αθανάσιου, υποψηφίου για τις 
θέσεις ΚΘΥ1
& ΚΘΥ2 κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με αρ. πρωτ. ΔΙΑΠ 
6637/2310/19.01.2021
κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων
κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, καθότι λόγω της μη προσκόμισης πτυχίου
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δεν δύναται επί ποινή αποκλεισμού να βαθμολογηθεί και ως εκ 
τούτου
να συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων.
2. Την μη αποδοχή της αίτησης – ένστασης της κας Κρεμμύδα Αλεξάνδρας , υποψήφιας για τις θέσεις 
ΚΘΥ1 &
ΚΘΥ2 κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού , με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 
6667/2318/19.01.2021
κατά του υπ΄ αριθ. 5902/2070/15.01.2021 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, περί
ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των
υποψηφίων με συνημμένους τους προαναφερόμενους πίνακες ανά κατηγορία / ειδικότητα, καθότι ο
συνολικός βαθμός των βαθμολογούμενων κύριων και επικουρικών προσόντων δεν μεταβάλλεται σε 
σχέση με αυτόν της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων της κατηγορίας / ειδικότητας 
ΠΕΔιοικητικού – Οικονομικού, ενώ όσον αφορά την συνέντευξη, αυτή αναλύεται διεξοδικά όσον αφορά 
ταβαθμολογούμενα πεδία
3. Την μη αποδοχή της αίτησης – ένστασης της κας Μπόγρη Παναγιώτας, υποψήφιας για τη θέση ΚΘΥ3
κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, με αρ. πρωτ. ΔΙΑΠ 6736/2340/19.01.2021 κατά του προσωρι-
νούπίνακα κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων κατηγορίας / ειδι-
κότητας ΠΕ Μηχανικών, καθότι στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα στα απαραίτητα – 
κύρια (βαθμολογούμενα) προσόντα, επί ποινή αποκλεισμού, δεν συμπεριλαμβάνετο πέραν της Υπεύθυ-
νηςΔήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία 
νααναγράφεται η διάρκεια ασφάλισής της και η υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτί-
ουπαροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την διάρκεια της εμπειρίας της
4. Την μη αποδοχή της αίτησης – ένστασης της κας Σταθάκη Μαριάννας , υποψήφιας για την θέση ΔΥ5
κατηγορίας / ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων, με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΠ 12796/27.01.2021 κατά του προσωρινού
πίνακα κατάταξης των αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων με συνημμένους τους προαναφερόμενους
πίνακες δεν μεταβάλλεται σε σχέση με αυτόν της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων
της κατηγορίας / ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων, ενώ όσον αφορά την συνέντευξη , αυτή αναλύεται διεξο-
δικάόσον αφορά τα βαθμολογούμενα πεδία
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εξέταση και των τεσσάρων υποβληθεισών ενστάσεων με 
τηνολοκλήρωση του παρόντος πρακτικού , το οποίο υπεγράφη ομόφωνα από όλα τα μέλη.
Τρίπολη 19.03.2021
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη της Επιτροπής
Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος 1. Λαμπροπούλου Ιωάννα
2. Χαμπηλομάτης Κωνσταντίνος

εισηγούμεθα
Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με το οποίο δεν γίνονται αποδεκτές οι
ενστάσεις των α) Υποψηφίων Ασημακόπουλου Αθανάσιου & Κρεμμύδας Αλεξάνδρας υποψηφίων για 
τηνκάλυψη των θέσεων με κωδικό ΚΘΥ1 & ΚΘΥ2 κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – 
Οικονομικού , β)Μπόγρη Παναγιώτας , υποψήφιας για την κάλυψη της θέσης ΚΘΥ3 κατηγορίας / ειδι-
κότητας ΠΕ Μηχανικών &
γ) Σταθάκη Μαριάννας, υποψήφιας για την κάλυψη της θέσης ΔΥ5 κατηγορίας ΔΕ Γραμματέων, κατά του 
υπ΄αριθ. 5902/2070/15.01.2021 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, περί ανακοίνω-
σης τωνπροσωρινών πινάκων κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων 
με συνημμένουςτους πίνακες αξιολόγησης των αποδεκτών και μη αιτήσεων των υποψηφίων ,ανά κατη-
γορία / ειδικότητα , στα
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πλαίσια της υπ΄ αριθ 4/2020 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου της 
Δ/νσηςΑναπτυξιακού Προγραμματισμού, με πέντε άτομα κατηγορίας/ ειδικότητας: ΠΕ Διοικητικού - Οι-
κονομικού (2) ,ΠΕ Μηχανικών (1), ΠΕ Πληροφορικής (1) & ΔΕ Γραμματέων (1), μς σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Υποέργου 1 «
Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρα-
τηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

                     
                                                                        «Ακολουθούν υπογραφές»

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    KATA   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ   

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑ & ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με το οποίο δεν γίνονται αποδεκτές οι
ενστάσεις των α) Υποψηφίων Ασημακόπουλου Αθανάσιου & Κρεμμύδας Αλεξάνδρας υποψηφίων για 
τηνκάλυψη των θέσεων με κωδικό ΚΘΥ1 & ΚΘΥ2 κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – 
Οικονομικού , β)Μπόγρη Παναγιώτας , υποψήφιας για την κάλυψη της θέσης ΚΘΥ3 κατηγορίας / ειδι-
κότητας ΠΕ Μηχανικών &
γ) Σταθάκη Μαριάννας, υποψήφιας για την κάλυψη της θέσης ΔΥ5 κατηγορίας ΔΕ Γραμματέων, κατά του 
υπ΄αριθ. 5902/2070/15.01.2021 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, περί ανακοίνω-
σης τωνπροσωρινών πινάκων κατάταξης των αποδεκτών και μη αποδεκτών αιτήσεων των υποψηφίων 
με συνημμένουςτους πίνακες αξιολόγησης των αποδεκτών και μη αιτήσεων των υποψηφίων ,ανά κατη-
γορία / ειδικότητα , στα
πλαίσια της υπ΄ αριθ 4/2020 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου της 
Δ/νσηςΑναπτυξιακού Προγραμματισμού, με πέντε άτομα κατηγορίας/ ειδικότητας: ΠΕ Διοικητικού - Οι-
κονομικού (2) ,ΠΕ Μηχανικών (1), ΠΕ Πληροφορικής (1) & ΔΕ Γραμματέων (1), μς σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Υποέργου 1 «
Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου» της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρα-
τηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

                                                                                                                                                                                                                                                 
Η παρούσα    απόφαση    θ’ ανακοινωθεί  από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη   

των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου   COVID  -19.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    666 /2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:
1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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3.ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

5.ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9.  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

11 .ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Γραμματέας

Kαλογεροπούλου Παναγιώτα
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