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Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

 Περιφέρειας Θεσσαλίας     Λάρισα 11 /12 /2017 

          Αριθμ. Πρωτ.: 4190 
 

Περίληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη ΣΜΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής 

Συνεργασίας BLUEMED 
 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

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 
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                ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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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  
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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. 
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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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 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.  
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, 
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(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 
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. 
 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  
και Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Αγοραστός Κωνσταντίνος 

http://www.ptathess.gr/

