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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Νο 4/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (αριθ.πρωτ. 276372/66451/13.11.2020)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ανακοινώνει
Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη των αναγκών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Υποέργου 1 «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της Πράξης «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5023652 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της έως
τη λήξη του έργου (30.06.2022) με δυνατότητα επέκτασης αυτής σε πιθανή παράταση υποέργου &
συγκεκριμένα δύο (2) ατόμων κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (κωδ. Θέσης
ΚΘΥ1& ΚΘΥ2), ενός (1) ατόμου κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών (κωδ. Θέσης ΚΘΥ3), ενός (1)
ατόμου κατηγορίας / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (κωδ. Θέσης ΚΘΥ4) & ενός (1) ατόμου κατηγορίας /
ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων (κωδ. Θέσης ΔΥ5 ), με απαιτούμενα προσόντα :
Απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις των Υπευθύνων Πυλώνων RIS3 (ΚΘΥ1, ΚΘΥ2, ΚΥΘ3, ΚΘΥ4)
I. Απαιτούμενα προσόντα Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού - ΚΘΥ1 & ΚΘΥ2
Α.
1.

Απαραίτητα – κύρια (Βαθμολογούμενα) προσόντα
αποκλεισμού.

Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού επί ποινή

Να είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού
Επιπέδου Οικονομικών Επιστημών των παρακάτω τίτλων σπουδών - ειδικοτήτων :
Τίτλοι σπουδών -Ειδικότητα:
Πτυχίο
ή δίπλωμα Οικονομικής/ών Επιστήμης/ών, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων & Οργανισμών, ή Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ή Οικονομικής & Περιφερειακής
Ανάπτυξης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, ή Μάρκετινγκ Αγροτικών
Προϊόντων & Τροφίμων, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Να έχει πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

1

ΑΔΑ: ΨΔΑΠ7Λ1-ΗΓΡ

3. Να έχει επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε εργασίες διοικητικής ή/και οικονομικής
διαχείρισης έργων, ή ως Λογιστής Π.Ε., ή Διοικητικός Π.Ε., ή σε οικονομοτεχνικές μελέτες, ή σε
εργασίες λογιστηρίου, ή σε μελέτες σκοπιμότητας, ή σε μελέτες επιχειρησιακών σχεδίων, η οποία
λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του Τίτλου Σπουδών.
Β.

Επικουρικά (Βαθμολογούμενα) προσόντα Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού

1. Να έχει πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύονται με πιστοποίηση σύμφωνα
με το Παράρτημα Β.
2. Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε θέμα συναφές με το αντικείμενο και τα
παραδοτέα της θέσης, από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. (ενδεικτικά
μεταπτυχιακά : Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Οικονομική
Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού & Πολιτισμού, Οικονομική & Επιχειρησιακή
Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα & συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη, κ.α. συναφή).
II. Απαιτούμενα προσόντα Π.Ε Μηχανικών – ΚΘΥ3
Α. Απαραίτητα – κύρια (Βαθμολογούμενα) προσόντα Π.Ε. Μηχανικών επί ποινή αποκλεισμού
1. Να είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού
Επιπέδου (Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών) στις παρακάτω Ειδικότητες:
Τίτλοι σπουδών - Ειδικότητα:
Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου
Μηχανικού, ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ, ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Να έχει πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
3. Να έχει επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως διπλωματούχος Μηχανικός, η οποία
λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Β. Επικουρικά (Βαθμολογούμενα) προσόντα Π.Ε. Μηχανικών
1. Να έχει πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύονται με πιστοποίηση σύμφωνα
με το Παράρτημα Β.
2. Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε θέμα συναφές με το αντικείμενο και τα
παραδοτέα της θέσης, από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. (ενδεικτικά
μεταπτυχιακά : Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Πολιτικού μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος,
Συγκοινωνιολόγου, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Επιστήμης & Τεχνολογίας
Υλικών, Οικονομικές Επιστήμες κ.α.).

III. Απαιτούμενα προσόντα Π.Ε Πληροφορικής – ΚΘΥ4
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Α. Απαραίτητα – κύρια (Βαθμολογούμενα) προσόντα Π.Ε. Πληροφορικής επί ποινή αποκλεισμού.
1. Να είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού
Επιπέδου,(Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνικών Σχολών) τμήματος Πληροφορικής στις παρακάτω
Ειδικότητες :
Τίτλοι σπουδών - Ειδικότητα:
Πτυχίο ή δίπλωμα
Πληροφορικής, ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, ή Μηχανικών Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωνή Ηλεκτρονικού Μηχανικού
και Μηχανικού Υπολογιστών ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Να έχει πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
3. Να έχει επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε εργασίες πληροφορικής σε
τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους τομείς: δικτύων/ ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων/ κατασκευής-ανάπτυξης λογισμικού/ υποστήριξης λογισμικού /ανάπτυξης
ολοκληρωμένων λύσεων διαδικτυακής προβολής-προώθησης / σχεδιασμού-ανάπτυξης hardware,
η οποία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του Τίτλου Σπουδών.
Β.

Επικουρικά (Βαθμολογούμενα) προσόντα Π.Ε Πληροφορικής

1. Να έχει πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύονται με πιστοποίηση σύμφωνα
με το Παράρτημα Β.
2. Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε θέμα συναφές με το αντικείμενο και τα
παραδοτέα της θέσης, από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. (ενδεικτικά
μεταπτυχιακά : Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαδραστικές Τεχνολογίες,
Δίκτυα Επικοινωνιών & Ασφάλεια συστημάτων, Επιστήμη Δεδομένων & Παγκόσμιου Ιστού,
Τεχνητή Νοημοσύνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα κ.α.).
IV. Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Διοικητικού - ΔΕ Γραμματέων RIS3 ( ΔΥ5 )
Α. Απαραίτητα – κύρια (Βαθμολογούμενα) προσόντα ΔΕ Γραμματέων επί ποινή αποκλεισμού.
1. Να είναι κάτοχος Τίτλου Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της Αλλοδαπής :
Τίτλοι σπουδών - Ειδικότητα:
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
2. Να έχει πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύονται με πιστοποίηση σύμφωνα
με το Παράρτημα Β.
3. Να έχει πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
4. Να έχει Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε συναφές αντικείμενο με τη θέση
εργασίας.
Β. Επικουρικά (Βαθμολογούμενα) προσόντα ΔΕ Γραμματέων - ΔΥ5
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1. Να έχει επαγγελματική εμπειρία πέραν του ενός έτους σε συναφές αντικείμενο με τη θέση εργασίας
ή σε εργασίες γραμματειακής υποστήριξης, ή σε οικονομική ή/και διοικητική διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων, ή ως Διοικητικός Δ.Ε., η οποία λαμβάνεται υπόψη μετά την
απόκτηση του 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. 276372/66451/13.11.2020 (ΑΔΑ : 9ΒΘΦ7Λ1-798) Ανακοίνωσης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο δικτυακό τόπο της
Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr.& στον σύνδεσμο https://www.ppel.gov.gr/prosklisiekdilosi-endiaferontos-gia-sinapsi-simvasis-misthosis-ergou-me-pente-5-atoma-tou-ipoergou-1michanismos-diachirisis-parakolouthisis-ke-efarmogis-stratigikis-exipnis-exidikefsis-tis/

Υποβολή φακέλων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες 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 30η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Αποδεκτοί είναι οι φάκελοι συμμετοχής που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία
μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο
από το πρωτόκολλο εισερχομένων της προαναφερθείσας υπηρεσίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα τρεις (13) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης ολόκληρης της ανακοίνωσης (προκήρυξης) στο
χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου – Τρίπολη) και
στο χώρο ανακοινώσεων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Μαινάλου & Σέκερη 37, 2 ος
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
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