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ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με ένα (1) άτομο 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομολόγων με μεταπτυχιακή 
εξειδίκευση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, στο 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Οικονομολόγων με 
μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για την παροχή 
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 της Πράξης «Δημιουργία και 
διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο». 
 
Η Πελοπόννησος ΑΕ –Ανώνυμη Εταιρεία A.Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη :  

1. Το Νόμο 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών 

2. To N. 4674/2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Την υπ.αρ.01190220 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί 
«Μεταβολής του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε.» και 
ανασυγκρότησης  αυτού μετά την από 06.02.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση». 

4. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 
της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

5. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη 
εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες 
συμβάσεις μίσθωσης έργου. 

6. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που 
τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση 
για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

7. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα: 
Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

8. Το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα. 

9. Τη µε Α.Π. 582/20-05-2021 Απόφαση υλοποίησης µε ίδια μέσα του Υποέργου 6 
Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού» της Πράξης  
«Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε 
Περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034540. 
 

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο 
υλοποίησης του υποέργου 6 της Πράξης «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος 
διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο» για χρονικό διάστημα 
από την υπογραφή της έως τη λήξη της Πράξης, ήτοι 31/12/2022. 
 
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:  
- έναν (1) Οικονομολόγο με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ιστορικό 
Φορέας υλοποίησης του Υποέργου 6 της Πράξης «Δημιουργία και διαχείριση 
συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο» είναι η 
Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.. Σκοποί της αποτελούν 
ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις 
ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η σύνταξη μελετών και 
επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν ως σκοπό την δημιουργία ενός μοντέλου 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης  ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η  
διεξαγωγή ερευνών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση των 
υπαρχόντων υποδομών και πόρων της Περιφέρειας, η  ορθολογική διαχείριση και 
αξιοποίηση των πόρων που εγκρίνονται για υλοποίηση έργων / δράσεων,  με κύριο 
σκοπό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας και η ανάπτυξη 
διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών  συνεργασιών – Δικτύωση/ 
ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.  

 

Αντικείμενο Πράξης και Υποέργου 6 
Η Πράξη αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός προηγμένου περιφερειακού 
συστήματος διαχείρισης προορισμού (Destination Management System), 
τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής 
του τουριστικού προορισμού που λέγεται «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ». Το σύστημα θα 
συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει όλη την τουριστική πληροφορία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και θα ενημερώνεται – επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες, καινοτόμες, «έξυπνες» υπηρεσίες e-
tourism, οι οποίες θα δίνουν στο γενικό κοινό – χρήστες της πλατφόρμας, τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν και στη συνέχεια να επιλέξουν τον προορισμό 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ελεύθερα παρεχόμενες υπηρεσίες (πολιτιστικές 
εκδηλώσεις / διαδρομές κτλ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Προηγμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) θα αποτελέσει 
ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού. Οι υπηρεσίες 
πληροφόρησης και ενημέρωσης θα παρέχονται ελεύθερα και δωρεάν από το 
Σύστημα προς όλους τους χρήστες και θα αφορούν στο γενικό κοινό ενώ σε καμία 
περίπτωση δεν θα δημιουργούν έσοδα για τον δικαιούχο από οποιαδήποτε πηγή 
και δεν θα προβάλλουν επιχειρήσεις ή προϊόντα επιχειρήσεων. Επιπλέον το 
Σύστημα δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις και δεν θα δίνει τη δυνατότητα 
κρατήσεων στους χρήστες του. Η δράση της υλοποίησης και λειτουργίας του 
Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) είναι καινοτόμος για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και αφορά κυρίως σε soft ενέργειες διαφοροποίησης του 
τουριστικού – πολιτιστικού περιφερειακού προϊόντος. Στόχος της δράσης είναι να 
εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης 



  4/28 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
 
 
 

 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ενημέρωσης προς το γενικό κοινό με έμφαση στην αειφόρο και βιώσιμη 
διαχείριση του προορισμού. 

Το αντικείμενο του Υποέργου 6 αφορά στην λειτουργία του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε 
Περιφερειακό επίπεδο». Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις ενέργειες λειτουργίας της 
Πλατφόρμας DMS και όλων των υποσυστημάτων, διεπαφών και εφαρμογών που θα 
ενσωματωθούν σε αυτήν, την επικαιροποίηση του περιεχομένου της σύμφωνα και 
με τα Παραδοτέα των Υποέργων 2, 4 και τέλος soft ενέργειες ευαισθητοποίησης σε 
συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του Υποέργου 2. Το Υποέργο περιλαμβάνει 
τρία (3) Πακέτα Εργασίας με τα αντίστοιχα Παραδοτέα. 

 

Π.Ε.1 Υποστήριξη Εγκατάστασης και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Προορισμού 

 

Το Πακέτο Εργασίας αφορά σε εργασίες για την υποστήριξη της διενέργειας του 
διαγωνισμού του Υποέργου 5, ενημέρωση, εμπλουτισμό και συντήρηση της 
πλατφόρμας για πέντε (5) έτη από την παράδοση του έργου στον δικαιούχο, όπως 
επίσης προβολή και διαχείριση στα κοινωνικά δίκτυα (Social Media). Επιπλέον, η 
δημιουργία και λειτουργία υπηρεσίας άμεσης εξυπηρέτησης χρηστών του DMS 
μέσω μηχανής διαδικτυακών αυτοματοποιημένων και προσωποποιημένων 
γραπτών μηνυμάτων – απαντήσεων. Τέλος, η ορθή λειτουργία και η υποστήριξη της 
οργάνωσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) (παροχή εξοπλισμού 
πληροφορικής, λογισμικού λειτουργίας και λογισμικού εφαρμογής). 

 
Παραδοτέα  

• Π1.1 “Εκθέσεις πεπραγμένων Ομάδας Έργου και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις 
Λειτουργίας DMS”.  

• Π1.2 “Υποστήριξη της οργάνωσης εγκατάστασης του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) της Περιφέρειας Πελοποννήσου”. 

• Π1.3 “Μελέτη εξειδίκευσης ορθής λειτουργίας του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) της Περιφέρειας Πελοποννήσου”. 
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Π.Ε.2 Επικαιροποίηση περιεχομένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Προορισμού 

 

Το Πακέτο Εργασίας αφορά λοιπές ανάγκες που θα προκύψουν από την μελέτη 
εφαρμογής και εξειδίκευσης υλοποίησης του έργου και θα αφορούν αποκλειστικά 
στην ανάπτυξη, στη συνεχή, έγκυρη και ορθή λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης Προορισμού (DMS). 
Παραδοτέα  

• Π2.1 “Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Επικαιροποίησης Περιεχομένου DMS” 

 

Π.Ε.3 Ενέργειες ευαισθητοποίησης  
 

Το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει δράσεις προβολής και προώθησης του 
Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management 
System). 
Παραδοτέα  

• Π3.1 Πλάνο δράσεων ευαισθητοποίησης  
• Π3.2 Ετήσια Έκθεση ενεργειών ευαισθητοποίησης 

 
 

Για τις ανάγκες υλοποίησης μέρους του έργου η Πελοπόννησος ΑΕ προτίθεται να 
αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παρακάτω σύμβαση συνεργάτη:  
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2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Οικονομολόγων με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Διοίκηση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 
μίσθωσης έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που 
υλοποιεί τα αντικείμενα του Πακέτου Εργασίας 1. Σύμφωνα 
με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 
συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης θα 
εξειδικευτεί στο πλαίσιο των παρακάτω αντικειμένων του 
πακέτου εργασίας: 

Το Πακέτο Εργασίας 1 αφορά σε εργασίες για την υποστήριξη 
της διενέργειας του διαγωνισμού του Υποέργου 5, 
ενημέρωση, εμπλουτισμό και συντήρηση της πλατφόρμας, 
όπως επίσης προβολή και διαχείριση στα κοινωνικά δίκτυα 
(Social Media). Επιπλέον, η δημιουργία και λειτουργία 
υπηρεσίας άμεσης εξυπηρέτησης χρηστών του DMS μέσω 
μηχανής διαδικτυακών αυτοματοποιημένων και 
προσωποποιημένων γραπτών μηνυμάτων – απαντήσεων. 
Τέλος, η ορθή λειτουργία και η υποστήριξη της οργάνωσης, 
εγκατάστασης και λειτουργίας του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination 
Management System) (παροχή εξοπλισμού πληροφορικής, 
λογισμικού λειτουργίας και λογισμικού εφαρμογής). 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α. Διοικητική υποστήριξη της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ και των 
συλλογικών της Οργάνων για την υλοποίηση της Πράξης και 
ειδικότερα: 

1. Υποστήριξη στην αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος για την 
παρακολούθηση των υποέργων που έχει 
αναλάβει.  

2. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων. 
3. Υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 
4. Υποβολή Δελτίων ελέγχου νομιμότητας τευχών 

δημοπράτησης διαγωνισμών. 
5. Υποβολή Δελτίων ελέγχου νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων. 
6. Υποβολή Δελτίων επίτευξης δεικτών. 
7. Υποβολή Δελτίων Ωρίμανσης. 
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8. Υποβολή αιτημάτων κατανομής. 
9. Υποβολή λοιπών δελτίων ΟΠΣ.  
10. Συνεργασία με ΕΥΔΕΠ και άλλες υπηρεσίες του 

ΕΣΠΑ. 
11. Συνεργασία και επικοινωνία με λοιπούς 

Αναδόχους υποέργων της Πράξης. 
12. Υποστήριξη στη διενέργεια διαγωνισμών για την 

ανάδειξη αναδόχων προς υλοποίηση εξωτερικών 
αναθέσεων. 

Β. Υποστήριξη της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ στην Οικονομική 
Διαχείριση του έργου, και ειδικότερα: 

1.  Υποστήριξη στην παρακολούθηση δαπανών. 

2. Υποστήριξη στην σύναψη, παρακολούθηση, 
καταχώρηση κοκ συμβάσεων. 

3. Υποστήριξη στην προετοιμασία διεκπεραίωσης 
πληρωμών. 

4. Υποστήριξη στην προετοιμασία αιτημάτων 
κατανομής.  

 

• Παραδοτέο: Π1.1 “Εκθέσεις πεπραγμένων Ομάδας Έργου 
και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Λειτουργίας DMS”.  

 

Χρονική Διάρκεια 
Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου, θα είναι 
από την υπογραφή της έως την 31/12/2022. 

Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης προσδιορίζεται στο ποσό των 29.379,24€ (πλέον 
ΦΠΑ). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα 
μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό 
τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να 
καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο 
εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό 
τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, 
μετά από πιστοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για τη πληρωμή. 
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Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του συνεργάτη θα 
δύναται να παρέχονται ελεύθερα και εφόσον απαιτείται 
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 
Πελοπόννησος ΑΕ. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να 
συνεργάζεται με τον Συντονιστή του έργου και τα υπόλοιπα 
μέλη των Ομάδων Έργου και των Επιτροπών στις οποίες θα 
ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη 
σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του έργου απαιτείται 
μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται 
ειδικότερα στη σύμβαση. 

Τρόπος παραλαβής 
του ανατεθέντος 
έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, 
όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 
συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις 
παραχθέντος έργου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και 
πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και 
ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και 
υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που 
έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της έκθεσης 
παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η 
συνεργάτης. 
 

Απαιτούμενα 
προσόντα 

1) Μεταπτυχιακός τίτλος Διοίκησης Τουριστικών 
Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης 
σχολής του εξωτερικού. 

2) Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομολόγου της ημεδαπής ή ισότιμης 
αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού 

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ. 

4) Γνώση χρήσης Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών στα 
παρακάτω αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) 
υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

   5) Εντοπιότητα (μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων της Π.Ε.     
Αρκαδίας). 

6) Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
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7) Δίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία και δυνατότητα 
μετακινήσεων. 

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα, 
συνδέονται αντικειμενικά με τις ανάγκες του έργου και 
εξασφαλίζουν την αρτιότερη εκτέλεσή του. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

3.1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία : 

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ 
αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους). 

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί 
την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το 
αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

ζ) Έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το 
οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω 
των έξι μηνών. 

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, 
βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και 
έχει ισχύ δεδικασμένου. 

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει 
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. 
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ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας. 

ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση 
υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 

3.2. Η Πελοπόννησος –  Α.Ε. Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των 
παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε 
τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών 
σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο 
απόρριψης της συμμετοχής του. 

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 4.1. Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει 
απαραίτητα και με  ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για 
συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του 
παραπάνω Κεφαλαίου 3. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου ή του ακριβούς 
αντιγράφου των τίτλων σπουδών ή Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής 
του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται). 

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ. 

7. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).  

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω: 

✓ Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται 
από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ ή/και 

✓ Με Βεβαίωση από την Σχολή του  

8. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική 
θητεία (αφορά στους άνδρες). 
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9. Αποδεικτικό εντοπιότητας: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης 
έκδοσης (όχι παλαιότερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 
προθεσμίας υποβολής της πρότασης) Δήμων της Π.Ε. Αρκαδίας, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου. 

10.  Πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας. 

11. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ.  

 

4.2. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε 
κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές 
επιστολές (προαιρετικά). 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα τέσσερα (4) κριτήρια: 

1. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών 

2. Γνώση Η/Υ 

3. Γνώση Αγγλικών 

4. Επαγγελματικά – Προσωπικά χαρακτηριστικά 

 

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με 
αντίστοιχη βαθμολόγηση.     

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων (πλην της περίπτωσης 4) δεν είναι σωρευτική. 

 

5.1. Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  

 

Ο βαθμός που  προκύπτει από τον τίτλο σπουδών υπολογίζεται : 

Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών *10 * συντελεστή βαρύτητας 

Τρόπος απόδειξης του κριτηρίου 

✓ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας τουλάχιστον (1) ενός ακαδημαϊκού 
έτους Ελληνικού ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, με 
εξειδίκευση στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. 
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5.2. Γνώση Η/Υ   

 

Α) Ύπαρξη  πιστοποιητικού χρήσης ή βεβαίωση : βαθμοί 10 

Β) χωρίς πιστοποίηση : 0 βαθμοί 

 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας: 

✓ Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που 
εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο 
τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

 
O βαθμός του Κριτηρίου υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
Βαθμοί  * 10 * Συντελεστή βαρύτητας 

 

5.3. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 
O βαθμός του Κριτηρίου Υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
Βαθμοί  * 10* Συντελεστή βαρύτητας 

 

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

 

 Βαθμοί   

Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 

10   

Οποιοδήποτε άλλο 
χαμηλότερο επίπεδο 
Αγγλικής γλώσσας του 
ανωτέρω 

0   
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Τρόπος απόδειξης: 

Αντίστοιχος Τίτλος Γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το 
άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα 
όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 
του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:  

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του 
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003. ή  

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE 
ή MICHIGAN ή  

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή 
μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή 
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν 
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο 
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης 
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της 
Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται 
από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 
γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής 
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο 
επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη 
γλώσσα είναι η Αγγλική Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα 
προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών 
εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας. 

 

5.4. Επαγγελματικά – προσωπικά χαρακτηριστικά 

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης, η γνώση του προκηρυσσόμενου 
αντικειμένου υπηρεσιών, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η δημιουργικότητα, το 
συνεργατικό πνεύμα και η ομαδικότητα ως ακολούθως: 

Ειδικότερα για τη διαδικασία της Συνέντευξης 

Η διαδικασία της συνέντευξης διεξάγεται ως εξής: 

Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει πρόγραμμα προσέλευσης των υποψηφίων σε 
συνέντευξη ενώπιον της, το οποίο ανακοινώνεται στους υποψηφίους με ατομικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της. 
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Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ 
αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 
αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του 
υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία 
προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων. 

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την 
επιλογή. 

Διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων 

Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα και τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν 
ερωτήσεις, με σκοπό να μορφώσουν γνώμη σε ό,τι αφορά σε αυτόν για τις εξής 
τρείς θεματικές ενότητες: 

 

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανώτατο όριο βαθμών 

1 
Γνώση του προκηρυσσόμενου αντικειμένου 

υπηρεσιών (Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση 
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ) 

30 

2 Επικοινωνιακές Δεξιότητες  5 

3 
Δημιουργικότητα, συνεργατικό πνεύμα, 

ομαδικότητα 
5 

ΣΥΝΟΛΟ 40 

 
O βαθμός του Κριτηρίου Υπολογίζεται από τον τύπο: 
Βαθμοί  * 2,5* Συντελεστή βαρύτητας 
 
 

5.5.     Συνολική Βαθμολογία 

Προτάσσονται οι βαθμολογούμενοι που αθροιστικά συγκεντρώνουν την υψηλότερη 
συνολική βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από 
εφαρμογή των σχετικών συντελεστών στάθμισης επί των τεσσάρων (4) 
προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο ακόλουθο Έντυπο 
Αξιολόγησης Υποψηφίου: 
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Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΣΥΝΤ. ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Μεταπτυχιακός  
Τίτλος σπουδών 

 30%  

2 Γνώση Η/Υ  10%  

3 Άριστη Γνώση 
Αγγλικής Γλώσσας 

 20%   

4 Επαγγελματικά – 
προσωπικά 
χαρακτηριστικά 

 40%  

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

 

6. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα σχετικά παραρτήματα – έντυπα, 
είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Πελοπόννησος Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Επισκοπή Τεγέας, 
τηλ.2710557058) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-16:00). 

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Πελοπόννησος ΑΕ-
Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. (www.peloponnisosae.gr) και στον 
πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας. 
 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής 
(ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Πελοπόννησος 
ΑΕ-Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. στην Επισκοπή Τεγέας, ΤΚ 22012 
μέχρι την 12/01/2022 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την 
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης 
Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την Πράξη «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης 
προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο» και να  πρωτοκολληθούν μέχρι την 
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

http://www.peloponnisosae.gr/
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8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης της 
«Πελοπόννησος ΑΕ - Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α.», η οποία θα 
καταρτίσει τα φύλλα αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας), στα οποία θα 
αποτυπώνεται η αξιολόγηση / βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο επιλογής και η 
συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου. Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται 
στο Δ.Σ. της εταιρείας, για τη λήψη της τελικής απόφασης. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης είναι προσβάσιμα σε κάθε δικαιούχο. 

 

9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στην «Πελοπόννησος 
ΑΕ-Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.» εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την ανακοίνωση του ως άνω αποτελέσματος. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην 
Πελοπόννησος Α.Ε. ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά 
(ΕΛΤΑ ή courier). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει 
να φέρει την ένδειξη ««Πελοπόννησος ΑΕ - Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επισκοπή Τεγέας, ΤΚ 22012 •THΛ:2710 557058 •e-mail: info@peloponnisosae.gr •  
https://peloponnisosae.gr/ - «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 
πρότασης για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την Πράξη 
«Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε 
Περιφερειακό επίπεδο». Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την 
ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής. 
Ενστάσεις που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδρομική 
σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας λαμβάνουν αριθμό 
πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες). 

 

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η «Πελοπόννησος ΑΕ - Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.», ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
της εταιρίας και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου 
υποψηφίου. 

Οι αρμόδιες επιτροπές (Επιτροπή Αξιολόγησης/ Επιτροπή Ενστάσεων) και το 
απαραίτητο, για το σκοπό αυτό, διοικητικό προσωπικό της «Πελοπόννησος ΑΕ-
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.» είναι τα μόνα πρόσωπα που 
επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό. 

Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως 
ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται 

mailto:info@peloponnisosae.gr
https://peloponnisosae.gr/
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την προάσπιση δικαιωμάτων της «Πελοπόννησος ΑΕ - Ανώνυμη Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής. 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην «Πελοπόννησος ΑΕ - Ανώνυμη 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.». 

 

 

 

 
 Επισκοπή, 28/12/2021 

 Για την Πελοπόννησος ΑΕ  

  

 

                                                                                   ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

 Διευθύνων Σύμβουλος 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

 
 
 

Τα σχετικά έντυπα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα, συμπληρώνονται από 
τον υποψήφιο και υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα αποδεικτικά 
τεκμηρίωσης.  
 
Σε περίπτωση  που  δεν επαρκεί ο χώρος κάποιου εντύπου,  μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: Προς την Πελοπόννησος ΑΕ -Ανώνυμη Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Ο.Τ.Α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για 
σύναψη σύμβασης  μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου για  την Πράξη «Δημιουργία 
και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό 
επίπεδο», ατόμου με ειδικότητα: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της 
παρούσας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής.  

 
1. Προσωπικά στοιχεία 
 Επώνυμο : …………………………………………………………………….…………………………………………  

Όνομα : ………………………………………………………………….……………………………………………….  
Όνομα πατρός : ………………………………………………..…………………………………………………….  
 

2. Στοιχεία αλληλογραφίας  
Οδός και αριθμός  : ……………………..…………………………………………………………………………  
Πόλη : ……………………………………….……….……………………………………………………………………  
Ταχυδρομικός κώδικας  : ……………………………………….……….………………………………………  
Αριθμός τηλεφώνου οικίας :….…….……….………………… Κινητό : ..………..……………………  
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας: ………………………….…………………………………………………..  
Αριθμός τέλεφαξ : ……………………………………….……….……………………….……………………….  
Ε-mail : ……………………………………….……….………………………………………………………………….  
Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση 
απουσίας μου : ..……………………….……….……………………………………………………………………  
 

3. Ημερομηνία γέννησης : ………………………………………………………………………………………… 
 

4. Υπηκοότητα : ……………………….…………………………………………………………………………………  

 
5. Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή :   Εκπληρωμένη :  

     

6. Οικογενειακή 
κατάσταση: 

Άγαμος     

     

  Έγγαμος   Αρ. τέκνων  

     

  Διαζευγμένος   Αρ. τέκνων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

ΠΡΟΣ(1):  

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 
β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους 
άνδρες υποψήφιους). 
γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.  
δ) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 
στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενής. 
ζ) Έχω τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 
η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται 
ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 
θ) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής 
απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. 
ι) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο. 
ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
ιβ) Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και 
εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 Ημερομηνία: ………… 
 
Ο/Η Δηλών/ούσα 
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
………………………………… 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
 
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων και έντυπα υλοποίησης της                            
«διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής» 

 

Κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις, υλοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία και 
έντυπα, όπως παρακάτω: 
 
α. Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και 
των προσόντων – Αποκλεισμός – Αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής 
 
Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα 
και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

Α/Α Δικαιολογητικά 
Διατίθεται 

 

1 
Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την 
πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

2 
Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής 

 

3 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 
αστυνομικής ταυτότητας 

 

4 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα  

5 

Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων 
ή των ακριβών αντιγράφων των τίτλων σπουδών ή 
Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του 
εξωτερικού (εφόσον απαιτείται). 

 

6 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος σε ισχύ. 

 

7 
Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (Η/Υ)/  Πιστοποιητικό, βεβαίωση  

 

8 
Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής 
από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες) 

 

9 Αποδεικτικό εντοπιότητας  

10 Αποδεικτικό Άριστης Γνώσης Αγγλικής γλώσσας  

11 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης 
αυτοκινήτου σε ισχύ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ελλείψεις   ΝΑΙ/ΌΧΙ 

Χωρίς ελλείψεις   ΝΑΙ/ΌΧΙ 

Συνέχιση Διαδικασίας   ΝΑΙ/ΌΧΙ 
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β. Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση, με βάση τα δημοσιοποιημένα 
κριτήρια 
 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 
  

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ      
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
O βαθμός του Κριτηρίου υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών * 10 * Συντελεστή βαρύτητας 
 
 
 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ 

 

Α) Ύπαρξη πιστοποιητικού χρήσης ή βεβαίωση : βαθμοί 10 

Β) χωρίς πιστοποίηση : 0 βαθμοί 
 
O βαθμός του Κριτηρίου υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
Βαθμοί  * 10 * Συντελεστή βαρύτητας 
 
 
 

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

 

 Βαθμοί   

Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 

10   

Οποιοδήποτε άλλο 
χαμηλότερο επίπεδο 
Αγγλικής γλώσσας του 
ανωτέρω 

0   

 

Τρόπος απόδειξης: 

Αντίστοιχος Τίτλος Αγγλικής γλώσσας 
 
O βαθμός του Κριτηρίου υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
Βαθμοί  * 10* Συντελεστή βαρύτητας 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανώτατο όριο βαθμών 

1 
Γνώση του προκηρυσσόμενου αντικειμένου 

υπηρεσιών (Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση 
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ) 

30 

2 Επικοινωνιακές Δεξιότητες  5 

3 
Δημιουργικότητα, συνεργατικό πνεύμα, 

ομαδικότητα 
5 

ΣΥΝΟΛΟ 40 

 
 
O βαθμός του Κριτηρίου υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
Βαθμοί  * 2,5* Συντελεστή βαρύτητας 
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  ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 
 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΣΥΝΤ. ΒΑΡ. ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Τίτλοι σπουδών  30%  

2 Γνώση Η/Υ  10%  

3 Άριστη Γνώση 
Αγγλικής Γλώσσας 

 20%  

4 Επαγγελματικά – 
προσωπικά 
χαρακτηριστικά 

 40%  

 
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
  

 
 
 
ΗΜ/ΝΙΑ : 
 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

γ. Πίνακας των υποψηφίων με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 
(συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης) 
 

Α/Α  
 

Ονοματεπώνυμο  Ειδικότητα  
Τελική  

Βαθμολογία  

1.  
 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 

  

4.  
 
 

  

5.  
 
 

  

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10. 
 

   

 
 


