
 

  
 

  

 
 

 

 
 

Programme cofinanced by the European Regional Development Fund 

 

 

 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

 Περιφέρειας Θεσσαλίας     Λάρισα 11/12/2017 

          Αριθμ. Πρωτ.: 4189 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED BLUEMED 
 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το ν.2218/94 άρθρα 53 – 56 – Ίδρυση Π.Τ.Α. 
2. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης αριθμ. απόφασης 2141/22-1-

1998 (ΦΕΚ 78Β’/4-2-1998 και ΦΕΚ 286Β’/24-3-1998) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης αριθμ. 
Απόφασης 4683/9-2-1998 (ΦΕΚ 140Β’/18-2-1998) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και τις τροποποιήσεις του. 

6. Την υπ’ αριθμ. 7/4Σ/21-10-2016 Απόφαση αποδοχής της υλοποίησης του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου    από το ΠΤΑ, υπό την ιδιότητα του Leader Partner, της 
εγκεκριμένης πρότασης του έργου BLUEMED:Plan/test/coordinate Underwater 
Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support 
sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal 
areas and islands of the Mediterranean  

7. Το με αριθμ. 1MED15_3.1_M12_282 εσωτερικό αριθμό αναφοράς της Διαχειριστικής 
Αρχής MED, application form του προγράμματος Βluemed σύμφωνα με το οποίο 
συμμετέχει το ΠΤΑ ΠΘ ως επικεφαλής εταίρος και καθορίζονται οι κατηγορίες 
δαπανών ανά πακέτο εργασίας.  

8. Tην αριθμ. 3/3Σ/28-11-2017,απόφαση ΔΣ ΠΤΑ ΠΘ, με την οποία εγκρίθηκε η 

πρόσληψη 2 ατόμων με ΣΜΕ για το πρόγραμμα Bluemed. 

9. Την υπ’ αρίθμ.4186/11-12-2017,Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, για την 
πρόσληψη 2 ατόμων με ΣΜΕ για το πρόγραμμα Bluemed. 
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10. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου 

 

 

Ανακοινώνει 
 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δύο (2) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για διάστημα έως 31/10/2019 με δυνατότητα 
παράτασης έως 31/12/2019 για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, για 
τις ανάγκες υλοποίησης του έργου BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater 
Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centers in order to support 
sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in 
coastal areas and islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020», στο οποίο το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετέχει ως επικεφαλής 
εταίρος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ανά ειδικότητα, τόπο 
απασχόλησης και διάρκεια σύμβασης (2) άτομα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΚΩΔ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ειδικότητα 

      Τόπος 
απασχόλησης 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

 

101 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

Λάρισα 
Έως  

31/10/2019 
1 

 

102 
 

                ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Λάρισα 

Έως  
31/10/2019 
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Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις που να καλύπτουν πλήρως τα παραπάνω 
κριτήρια οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που καλύπτουν μερικώς τα 
παραπάνω κριτήρια  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΚΩΔ. 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 
 
 
 
 

          101 

 
1.Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, αμιγώς Οικονομικού κλάδου 

περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και 
των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
από ΔΟΑΤΑΠ. 

2.Άριστη γνώση (επίπεδο) αγγλικών 
3. Εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον έργου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 
4. Πιστοποιημένος χειρισμός Η/Υ. 
Η πιστοποίηση των τίτλων για τη γνώση χειρισμού των Η/Υ θα γίνει σύμφωνα με τον πρόσφατο 

κατάλογο που εξέδωσε το ΑΣΕΠ για ΣΜΕ. 
Το αντικείμενο του έργου αφορά την γραμματειακή, διοικητική και οικονομικο-λογιστική υποστήριξη του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων 
του έργου που άπτονται οικονομικού ενδιαφέροντος.  Οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο 
υποψήφιος, θα είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο application form του έργου και τις οδηγίες του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020 καθώς και της Εθνικής νομοθεσίας. 

 
 
 

102 

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, Θετικών Επιστημών, ή Μηχανικών 
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και 
των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
από ΔΟΑΤΑΠ. 

2.Άριστη γνώση (επίπεδο) αγγλικών 
3. Εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον έργου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 
4. Πιστοποιημένος χειρισμός Η/Υ. 
Η πιστοποίηση των τίτλων για τη γνώση χειρισμού των Η/Υ θα γίνει σύμφωνα με τον πρόσφατο 

κατάλογο που εξέδωσε το ΑΣΕΠ για ΣΜΕ. 
Το αντικείμενο του έργου αφορά την γραμματειακή, διοικητική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων 
του έργου.  Οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο υποψήφιος, θα είναι σύμφωνες με το 
εγκεκριμένο application form του έργου και τις οδηγίες του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας MED 2014-2020 καθώς και της Εθνικής νομοθεσίας. 
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ΜΕΡΟΣ Α 
 
 
Περιγραφή του έργου 
 
Η πρόσληψη των δύο ατόμων εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου  

«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and 
Knowledge Awareness Centers in order to support sustainable and responsible 
tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the 
Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020». 
 
Το έργο BLUEMED εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος MED 
(με εσωτερικό αριθμό αναφοράς 1MED15_3.1_M12_282), και το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετέχει ως Συντονιστής Φορέας (Lead Partner).  
Εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας MED και 
χρηματοδοτείται (κατά 85%) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
(κατά 15%), είτε εξ ιδίων πόρων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είτε μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
  
Αντικείμενο και Προϋπολογισμός του έργου 
 
Το έργο BLUEMED, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της προστασίας των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων, έχει ως στόχο να στηρίξει και να προωθήσει τη βιώσιμη και 
υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. 
Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και το συντονισμό Ενάλιων 
Αρχαιολογικών Χώρων, Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης των 
Επισκεπτών και Διάχυσης της Γνώσης (Knowledge Awareness Centers - KACs), 
εστιάζοντας στην αξιοποίηση και στην προστασία της υποβρύχιας φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ανάπτυξη της 
ελκυστικότητας του τουρισμού στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου. 
Επιπροσθέτως, στόχοι αποτελούν η προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο της 
κατάδυσης και η βελτίωση της καταδυτικής εμπειρίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και 
τεχνολογιών κατάδυσης, η προσέλκυση ενός σημαντικού μέρους του ολοένα 
αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που επιλέγουν τον καταδυτικό τουρισμό, και η 
εξοικείωση του κοινού με την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της τρισδιάστατης 
(3D) απεικόνισης σε εκθέσεις μουσείων και στα KACs. 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.8 εκατ. ευρώ με συντονιστή το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σύνολο 14 εταίρων, εκ των οποίων οι πέντε 
βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια ενώ οι υπόλοιποι αφορούν σε φορείς λοιπών χωρών 
της Μεσογείου, όπως της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κροατίας και της Κύπρου. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενοι για την υλοποίηση του έργου εταίροι είναι οι εξής: 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος, Υπουργείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δραστηριοτήτων και Τουρισμού της Ιταλίας, Πανεπιστήμιο της 
Καλαβρίας, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
της Murcia, Οργανισμός Dubrovnik-Neretva Περιφερειακής Ανάπτυξης DUNEA, 
Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή ‘‘CAPO RIZUTTO’’ της Επαρχίας Cortone, Δήμος 
Πύλου-Νέστορος, Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Εποπτεία Αρχαιολογίας 
Καλών Τεχνών και Τοπίου στα όρια της Περιοχής της Νάπολης, Ατλαντίς Συμβουλευτική 
Α.Ε. 
 
Η ανάθεση στους επιλεγέντες κρίνεται απαραίτητη λόγω της ειδικής φύσεως του 
αντικειμένου της εν λόγω εργασίας που δεν εμπίπτει στα συνηθισμένα καθήκοντα του 
προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
Το έργο BLUEMED ξεκίνησε 01/11/2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/10/2019 
(διάρκεια 36 μήνες) 
.  
Προϋπολογισμός δράσης  του έργου 
 
Ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συγχρηματοδοτείται (κατά 85%) από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και (κατά 15%), είτε εξ ιδίων πόρων του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  
 
Τοποθεσία Απασχόλησης 
Η τοποθεσία απασχόλησης των 2 ατόμων που θα προσληφθούν με ΣΜΕ για τις ανάγκες 
του προγράμματος είναι η έδρα του ΠΤΑ ΠΘ Λάρισα 
 
Τρόπος πληρωμής 
 
Οι όροι πληρωμής θα καθοριστούν  στη Σύμβαση. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 

  

 
 

 

 
 

Programme cofinanced by the European Regional Development Fund 

 

 

 

 

 
ΜΕΡΟΣ Β.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
 Γενικά προσόντα  
 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:  
1. Να είναι Έλληνες πολίτες και  
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1995 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:  
 
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ 
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον 
νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης 
α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή.  
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις.  
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.  
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 
47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.  
 
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να 
κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από 
το ΔΟΑΣΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης 
επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας 
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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Δικαιολογητικά 
 

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 ανακοίνωσης, 
(β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 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. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ του Πιν. Β, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα Παραρτήματα Ανακοινώσεων ΣΜΕ του ΑΣΕΠ.  
 

4. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου. 
 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
 
Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού 
και θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.ptathess.gr), του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στο Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, 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: Κουμουνδούρου & 
Παπαναστασίου, Τ.Κ. 41110, ΛΑΡΙΣΑ, απευθύνοντάς την στο Π.Τ.Α Περιφέρειας 
Θεσσαλίας με θέμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος BLUEMED. 
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. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης  της 

http://www.ptathess.gr/
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παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 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. 
Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν 
αξιολογούνται. 
Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, 
να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 
Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε 
στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων. 
Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν οφείλουν να προσκομίζουν τα πρωτότυπα για 
έλεγχο από την υπηρεσία πριν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. 
 
Κατάταξη υποψηφίων 
 
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα καλέσει όσους έχουν 
τα απαιτούμενα προσόντα με βάση την παρούσα ανακοίνωση, σε συνέντευξη ενώπιον 
Επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 
τελική κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη 
σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου. 
 
 
Ανάρτηση αποτελεσμάτων 
 

Στη συνέχεια, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους τελικούς πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στην ιστοσελίδα του του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. (www.ptathess.gr). Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία 
να υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν 
ενστάσεις, τα αποτελέσματα θα υποβληθούν για οριστική έγκριση από το αρμόδιο 
όργανο. 
 
 
Απασχόληση   
 
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα 
υποψήφιο (τους επιλεγέντες υποψηφίους). Ο επιλεγείς θα κληθεί να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, 
τα παραδοτέα και ο τρόπος πληρωμής. 

http://www.ptathess.gr/
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Ο επιλεγείς θα εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του δικαιούχου στις εγκαταστάσεις του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο τόπος εργασίας του 
φυσικού προσώπου, όπως και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, θα προσδιορίζεται στη 
σύμβαση. 
Το κόστος για την αμοιβή του φυσικού προσώπου, συμβατικό τίμημα, καθορίζεται με 
βάση το έργο. 
Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα 
διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο υποψήφιος 
δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί 
από το πρόγραμμα MED. 
Για την πληρωμή της σύμβασης θα πρέπει να εκδίδονται από τον ανάδοχο τα σχετικά 
παραστατικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενημερότητες και ότι άλλο απαιτεί η 
ισχύουσα νομοθεσία). Τα ποσά την πληρωμής είναι μεικτά. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται 
με όλες τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία. 
Ο απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του 
αντικαθίσταται με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:  
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων 
επαγγελματικής κατάρτισης, 
β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας, 
γ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης. 
2. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας 
πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή: 
30% για την ομάδα κριτηρίων (α), 
40% για την ομάδα κριτηρίων (β), 
30% για την ομάδα κριτηρίων (γ) 
3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 
 
A) Tυπικά − εκπαιδευτικά προσόντα 
Τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:  

1) Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιαζόμενος με (20) μονάδες.  

2)  Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με (200) 
μονάδες. 

3) Το διδακτορικό δίπλωμα με (300) μονάδες. 
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Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να 
μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της 
προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από την αρμόδια επιτροπή. 
3) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: 
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 100 μονάδες. 
Η πολύ καλή γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με 75 μονάδες. 
Η καλή γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με 50 μονάδες. 
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.δ. 
50/2001 (Α΄ 39). 
 
 
Β) Εργασιακή εμπειρία  
H Εργασιακή εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής: 
Ο χρόνος εμπειρίας και για τις δύο θέσεις σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
(Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά) ή σε οποιαδήποτε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα μοριοδοτείται με (50) μονάδες για κάθε ανθρωπομήνα εμπειρίας με 
ανώτατο όριο τους 60 ανθρωπομήνες. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με ανάλογες 
συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή άλλο επίσημο 
έγγραφο τεκμηρίωσης. 
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται μέσω α) του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου και 
των συμβάσεων ή βεβαιώσεων εμπειρίας φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή άλλων 
επίσημων εγγράφων τεκμηρίωσης. Ο Υποψήφιος δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλάβει 
στον φάκελο του τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία του. Ο Υποψήφιος 
θα πρέπει να αναγράψει στην αίτηση τους ανθρωπομήνες της εμπειρίας που διαθέτει 
βάσει του βιογραφικού του και των προσκομιζόμενων αποδεικτικών. Ο αριθμός των 
ανθρωπομηνών θα επιβεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή.  
 
 
 
Γ) Δομημένη 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. 
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: 
1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου σε 
συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το 
βιογραφικό του. 
2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 
(situational interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου 
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να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει 
αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα 
διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα 
συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου. Κάθε σκέλος της 
συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 100 μονάδες. 
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 200 μονάδες. 
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των 
βαθμών των μελών της αρμόδιας επιτροπής. 
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται 
συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των 
υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από 
κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης. 
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο 
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό 
άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) 
δεκαδικών ψηφίων». 

 
 
 

 
 
 
 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  
και Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

Αγοραστός Κωνσταντίνος 


