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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Λάρισα, 28/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 445

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του
προγράμματος EUROPE DIRECT 2018-2020
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Θεσσαλίας

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Έχοντας υπόψη:
Το ν.2218/94 άρθρα 53 – 56 – Ίδρυση Π.Τ.Α.
Την με αριθμ.4683/98 (Υ.Α.- ΦΕΚ 140Β/98) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κανονισμού
Προσωπικού των ΠΤΑ και τις τροποποιήσεις της.
Την με αριθμ.2141/98 (Υ.Α.- ΦΕΚ 78Β/98) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κανονισμού
Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης του ΠΤΑ και τις τροποποιήσεις της.
Στις διατάξεις των άρθρων 190 έως 193 "Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης" του
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης".
Το άρθρο 30 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/23-12-2014 τεύχος Α) και τις τροποποιήσεις του
σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται έγκριση ΠΥΣ για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, όπως είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct.
Την με αριθμ.2/1Σ/26-02-2018 Απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της συμφωνίας – πλαίσιο
Εταιρικής Σχέσης (Αρ. Συμφωνίας – COMM/ATH/ED/2018-2020/02) που αφορά τη
λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης Europe Direct για την περίοδο 2018-2020, στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
Την με αριθμ.3/1Σ/26-02-2018 Απόφαση ΔΣ περί έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης
μίσθωσης έργου ενός ατόμου για το έτος 2018 με δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος, εφόσον
υπογράφονται τα ετήσια σχέδια επικοινωνίας (ετήσιες συμβάσεις) και για 2 επιπλέον έτη
μέχρι τη λήξη της συμφωνίας – πλαίσιο, ήτοι έως 31/12/2020 που αφορά τη λειτουργία του
κέντρου πληροφόρησης Europe Direct για την περίοδο 2018-2020, στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
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8.

9.

Tην υπ’ αριθ. 433/27-02-2018 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
μίσθωσης έργου ενός ατόμου για το έτος 2018 για τη λειτουργία του κέντρου
πληροφόρησης Europe Direct για την περίοδο 2018-2020.
Τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Θεσσαλίας -EUROPE
DIRECT.
Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα,
με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας
Θεσσαλίας - EUROPE DIRECT κατά την περίοδο 2018-2020» συνολικής διάρκειας έως
ένα έτος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί (1) άτομο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ειδικότητα

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τόπος
απασχόλησης
Λάρισα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Έως
31/12/2018

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 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.
2.Άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση μιας από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
4.Μεταπτυχιακό συναφές με τον τίτλο σπουδών.
5. Πιστοποιημένος χειρισμός Η/Υ.
Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται ανά έτος, εφόσον υπογράφονται τα ετήσια σχέδια
επικοινωνίας (ετήσιες συμβάσεις) και για 2 επιπλέον έτη μέχρι της λήξης της συμφωνίας –
πλαίσιο, ήτοι έως 31/12/2020.
Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού ο υποψήφιος :
1. Αίτηση προς το ΠΤΑ ΠΘ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος EUROPE DIRECT
2018-2020 στην οποία να αναφέρονται αριθμημένα τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο
υποψήφιος
2.Τα απαιτούμενα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β γίνονται αποδεκτά με βάση τα παραρτήματα για
ΣΜΕ που εξέδωσε το ΑΣΕΠ με σήμανση 4/10/2016, τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας με
σήμανση 26/10/2017 και τα πιστοποιητικά πληροφορικής με σήμανση 22/11/2016.
3.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.
(γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος (απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης),
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου
5. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι έχει τα
απαιτούμενα προσόντα που απαιτούνται από την παρούσα.
6. Κάθε άλλη πληροφορία, που ο υποψήφιος επιθυμεί να γνωστοποιήσει.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
(www.edicthessaly.gr)
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, στα Γραφεία του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, (Όροφ. 3ος Γραφ.309)
Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου, ΤΚ 41110 Λάρισα, 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 EUROPE DIRECT 2018-2020
- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι την
12/03/2018 και ώρα 13.00
- Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, δεν αξιολογούνται.
- Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να
μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
- Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα υποβάλλεται με σχετικό
διαβιβαστικό έγγραφο και θα αναγράφει:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος EUROPE DIRECT 2018-2020 .
- Στον κλειστό φάκελο θα περιέχονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία
αποκλεισμού των αιτήσεων.
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. Οι τελικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
(www.edicthessaly.gr)
Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους
αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
και Πρόεδρος Δ.Σ.

Αγοραστός Κωνσταντίνος

