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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:


ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)



ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)



ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κ3)



ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κ4)



ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5)



ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κ6)

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η
με νόμο μονιμοποίηση ή μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή
συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
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3. Τις διατάξεις του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α’/08-10-1997) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.164/2004 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/19-07-2004), «Ρυθμίσεις για τους
εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014), «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών,
Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
7. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας &Ιονίου» (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30.12.2016), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 εγκύκλιο της Γενικής
Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση
καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων
και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
9. Την υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων
συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/194-2016).
10. Την υπ’ αριθ. 217911/3717/1-9-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/79-2020) «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
11. Την
υπ’
αριθ.
ΠΔΕ/ΔΔ/236275/4503
Απόφαση
Περιφερειάρχη
(ΦΕΚ
721/τ.ΥΟΔΔ/02.09.2021) «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 217911/
3717/01.09.2020
απόφασης
Περιφερειάρχη
Δυτικής
Ελλάδας
«Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/306389/5471 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 932/τ.ΥΟΔΔ./2910-2021) «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 217911/3717/01.09.2020
απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 715), όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση της
από την υπ’ αρ. 236275/4503/26-8-2021 απόφαση Περιφερειάρχη (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)».
13. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/372056/6179/15-12-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1090) «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αρ.
217911/3717/01.09.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 715) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ίσχυε μετά
την τροποποίηση της από της υπ’ αρ. 236275/4503/26-8-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 721) και
306389/5471/29.10.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 932) αποφάσεις Περιφερειάρχη».
14. Την υπ’ αριθ. 249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
15. Την υπ’ αρ. 355/24-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Αποδοχή υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης με τίτλο
reIMPULSE “Reaching new territories in the use of Integrated Management Support
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tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings” Προσεγγίζοντας νέες
περιοχές στη χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων υποστήριξης για την ενεργειακή
αποδοτικότητα σε μεσογειακά δημόσια κτίρια στο πρόγραμμα Interreg MED» (ΑΔΑ:
ΨΡΗΔ7Λ6-5Ο5).
16. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/225730/2616 (ΑΔΑ: ΩΦ9Ψ7Λ6-ΧΝΘ)απόφαση του
Περιφερειάρχη με θέμα Ορισμός ομάδων έργου για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών
έργων «IMPULSEPLUS» και «reIMPULSE» στο πλαίσιο του προγράμματος
INTERREGMED.
17. To από 07-09-2021 Εταιρικό Συμφωνητικό (partnership agreement) του έργου
IMPULSE PLUS.
18. Tην από 07-06-21 Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy contract) μεταξύ του
επικεφαλή του έργου IMPULSEPLUS και της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.
19. To Ref. MED_7675-1_application form (Int. Ref. n. 1606135383) Τεχνικό Δελτίο του
έργου.
20. Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, αναφορικά με Α) την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022 και Β) την έγκριση των πινάκων
στοχοθεσίας της Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική
μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2022. Η ανωτέρω απόφαση
βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ. 234546/31-12-2021 απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:
6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ).
21. Το με υπ. αρ. πρ. 252624/2894/13-09-2021 εγγραφή της εθνικής συμμετοχής στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 301/2.
22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/275690/15049/06-10-2021 Βεβαίωση Δέσμευσης
Πίστωσης.
23. Την υπ. αριθ. πρωτ. 279530/15162 – 05/10/2021 (A/A 2965) Απόφαση ανάληψης
δαπάνης έτους 2021 για την κάλυψη κόστους δαπανών προσωπικού (ΑΔA: Ψ3ΙΩ7Λ6Τ4Θ).
24. Το υπ. αριθ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/362081/4228/09-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού «Αίτημα πρόσληψης έξι (6) συνεργατών με
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των αναγκών του ευρωπαϊκού έργου
“IMPULSEPLUS” (Ref: 7675) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “InterregMED” της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
25. Το με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/365169/4261/21-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
26. Την μετονομασία του reIMPULSE σε IMPULSEPLUS σύμφωνα με το Εταιρικό
Συμφωνητικό (partnership agreement) και τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy
contract) του έργου με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.
27. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του έργου από το υπό
πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Διεύθυνσης ή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
28. Τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που απορρέουν στο πλαίσιο
υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
ΜΕΡΟΣ Α
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου IMPULSE PLUS “Reaching new territories in the use of
Integrated Management Support tools for Energy efficiency in Mediterranean Public buildings” Προσεγγίζοντας νέες περιοχές στη χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων υποστήριξης για την
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ενεργειακή αποδοτικότητα σε μεσογειακά δημόσια κτίρια στο πρόγραμμα Interreg MED–
χρηματοδότηση
Διακρατικό
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής
Εδαφικής
Συνεργασίας
“InterregMED”, (Ref: 7675)
Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προτεραιότητα Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων: Το έργο (IMPULSEPLUS) θα καλύψει τις
απαιτήσεις του θέματος InterregMEDCapitalizing - 9thCall, στον άξονα 2, S.O.2.1. “To raise
capacity for better management of energy in public buildings at transnational level”
Περιγραφή και στοχοθεσία έργου
Το IMPULSE PLUS στόχο έχει να μεταφέρει αποτελεσματικά σε νέες περιοχές τα κύρια
αποτελέσματα που αναπτυχτήκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενο έργου MED Impulse. Αυτό
περιλαμβάνει την παροχή εργαλείων υποστήριξης για την ανάπτυξη σταδιακών σχεδίων
ανακαίνισης και οικονομικoύ σχεδιασμού για βέλτιστες οικονομικές λύσεις για δημόσια κτίρια. Το
εργαλείο αξιολόγησης οικονομικό σχήματος, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου υποστήριξης
λήψης αποφάσεων μέσω ειδικού επεξεργαστή PLUG-IN KPI-, θα ανανεωθεί και θα προσαρμοστεί
με διακρατικό και συνεργατικό τρόπο ώστε να βοηθηθούν τα εδάφη να ανταποκριθούν στους
νέους στόχους που έθεσε η ΕΕ στη στρατηγική για την πράσινη συμφωνία και το κύμα
αναβάθμισης , που στοχεύουν στο διπλασιασμό της ετήσιας ενεργειακής αναβάθμισης τα επόμενα
δέκα χρόνια και στην καταγραφή της ανάγκης ανακαίνισης κτιρίων σε μαζική κλίμακα. Η
διαδικασία αυτή της μεταφοράς θα επιτρέψει να κλιμακωθεί το πεδίο εφαρμογής σε ορισμένες
από τις προαγόμενες χώρες που συμμετέχουν στο έργο IMPULSE (Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία)
από μικρούς / μεσαίους δήμους σε μεγαλύτερες πόλεις (όπως η Βαλένθια στην Ισπανία), αλλά
και, από την τοπική έως την περιφερειακή κλίμακα (Περιφέρεια EmiliaRomagna στην Ιταλία και
Δυτική Ελλάδα), καθώς και σε νέες χώρες (Σλοβενία). Επίσης το IMPULSE PLUS θα επιτρέψει τη
βελτίωση και την προσαρμογή των εργαλείων στις απαιτήσεις που καθορίζονται στη νέα περίοδο
προγράμματος της ΕΕ.
Το αντικείμενο της πρότασης μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματικό και προπαρασκευαστικό του
έργου ESMART CITY το οποίο υλοποιήθηκε από την ΠΔΕ το χρονικό διάστημα 2018-2020 και
αφορούσε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.
Σύμπραξη
Στο προτεινόμενο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι στους οποίους περιλαμβάνονται δημόσιοι
οργανισμοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, Ισπανία και Σλοβενία. Συντονιστής είναι το Valencia
Institute of Building από την Ισπανία.
Από πλευράς Ελλάδας, θα συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως εταίρος και ως
συνδεόμενοι εταίροι το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Δήμος Πατρέων. Οι εταίροι του έργου
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

LP1
PP1
PP2
PP3
PP4

Ονομασία εταίρου
Valencia Institute of Building
(επικεφαλήςεταίρος)
ART-ER - S. CONS P.A
REGION OF WESTERN GREECE
Valencia Climate and Energy
Foundation
Regional
development
centre
Koper
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Χώρα
Ισπανία
Ιταλία
Ελλάδα
Ισπανία
Σλοβενία
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PP5
Συνδεόμενοι
εταίροι
Συνδεόμενοι
εταίροι
Συνδεόμενοι
εταίροι
Συνδεόμενοι
εταίροι
Συνδεόμενοι
εταίροι
Συνδεόμενοι
εταίροι
Συνδεόμενοι
εταίροι
Συνδεόμενοι
εταίροι
Συνδεόμενοι
εταίροι

Elche City Council
Valencia City Council

Ισπανία
Ισπανία

Energy Cities

Γαλλία

Comunidad Valenciana Region

Ισπανία

CLUSTER BUILD
Emilia-Romagna Region

Ιταλία

University of Patras

Ελλάδα

Municipality of Patras

Ελλάδα

Municipality of Koper

Σλοβενία

Conference
of
Maritime Regions

Peripheral

Ιταλία

Ισπανία

Πακέτα εργασίας - Δραστηριότητα – Καθήκοντα ΠΔΕ:
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των περιοχών των αποδεκτών σχετικά με την έγκριση του
πρωτοκόλλου που ακολουθήθηκε για τον ενεργειακό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση δημόσιων
κτιρίων: Θα υπογραφούν Τέσσερα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του έργου και των δημόσιων
φορέων που είναι υπεύθυνοι για την ενεργειακή διαχείριση και το σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων
των στοχευμένων περιφερειών/δήμων Τα Μνημόνια συνεργασίας θα περιλαμβάνουν το σχέδιο
ενεργειακής ανακαίνισης για το απόθεμα των δημόσιων κτιρίων που έχουν ληφθεί αυτόματα
μέσω του εργαλείου σχεδιασμού (εργαλείο επεξεργαστή PLUG-IN KPI) προσαρμοσμένο σε κάθε
περιοχή των αποδεκτών, καθώς και στις πιο κατάλληλο καθεστώς χρηματοδότησης για το
συγκεκριμένο σχέδιο μεταξύ των διαφόρων λύσεων που αξιολογήθηκαν με το εργαλείο
χρηματοδοτικών συστημάτων. Επιπλέον, θα συμπεριληφθεί ένα λεπτομερές πρωτόκολλο που θα
ακολουθηθεί, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διαδικασία βελτίωσης, εφαρμογής
και χρήσης των εργαλείων, τα οποία θα εξασφαλίσουν αποτελεσματική ανάληψη από τις νέες
περιοχές.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι υπεύθυνη για το Πακέτο Εργασίας 3. Ο κύριος στόχος αυτού
του ΠΕ είναι η αποτελεσματική μεταφορά σε νέες περιοχές και πόλεις των κύριων
αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν κατά το προηγούμενο έργο MED IMPULSE. Αυτό
περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών εργαλείων για την ανάπτυξη σταδιακών σχεδίων
ανακαίνισης και οικονομικού σχεδιασμού για δημόσια κτίρια. Ο στόχος είναι να αυξηθούν οι
ικανότητες και να συμμετάσχουν τα σχετικά τμήματα (τεχνικά, πολεοδομικά, ενεργειακά,
αναπτυξιακά) στη χρήση των νέων προσαρμοσμένων εργαλείων. Η τυπολογική προσέγγιση που
ακολουθήθηκε και οι πολύ απαιτητικές μέθοδοι εμπειρογνωμοσύνης που πραγματοποιηθήκαν,
θα επιτρέψουν στις δημόσιες διοικήσεις να λάβουν πιο σίγουρες αποφάσεις και να επικεντρώσουν
τις προσπάθειές τους στην πραγματική εφαρμογή, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα από μελέτες
προσιτότητας.
Μεταφορά ενεργειών & αντίστοιχων ρόλων:
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-Διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο εισαγωγής: Οι εταίροι των παλιού έργου (GP) θα
συνδιοργανώσουν ένα διεθνές webinar που απευθύνεται σε ωφελούμενους (RP) για την
εισαγωγή τους στη μεθοδολογία IMPULSE και τα εργαλεία.
-Οι αποδέκτες χρειάζονται έρευνα αξιολόγησης: Οι εταίροι του παλιού έργου θα διεξάγουν
έρευνα αξιολόγησης αναγκών των αποδεκτών για να συλλέξουν τις ανάγκες τους σχετικά
με τα εργαλεία. Οι ωφελούμενοι θα εντοπίσουν νέες τυπολογίες που θα μπορούν να
εφαρμοστούν, καθώς και άλλες ανάγκες σχετικά με την προσέγγιση του σχεδιασμού και
των χρηματοδοτικών εργαλείων.
-Προσαρμογή εργαλείων στα συγκεκριμένα τοπικά/περιφερειακά πλαίσια: οι αποδέκτες θα
είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή, τροποποίηση και/ή προσαρμογή τυπολογιών και
βάσεων δεδομένων KPI δημόσιων κτιρίων, απαραίτητες για τη λειτουργία εργαλείων
ώθησης, σύμφωνα με το περιφερειακό/τοπικό ρυθμιστικό πλαίσιο και πλαίσιο. Το IVE θα
είναι υπεύθυνο για τις τροποποιήσεις και προσαρμογές που είναι απαραίτητες για την
προσαρμογή του επεξεργαστή PLUG-IN KPIs και του χρηματοδοτικού εργαλείου στις
ανάγκες των εταίρων αποδεκτών στο πλαίσιο μιας διακρατικής οπτικής.
-Κατάρτιση εκπαιδευτών: Οι εταίροι του παλιού έργου θα παρέχουν διαδικτυακή
εκπαίδευση σχετικά με τα βελτιωμένα εργαλεία που απευθύνονται σε αποδέκτες.
-Περιφερειακά μαθήματα κατάρτισης: Οι ωφελούμενοι θα οργανώσουν περιφερειακή
εκπαίδευση που θα απευθύνεται σε τεχνικούς και τμήματα που εμπλέκονται στην
ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων, ώστε να αποκτήσουν πλήρεις ικανότητες στη χρήση
εργαλείων.
Συγκεκριμένα, Πακέτα εργασίας έργου:
ΠΕ0
ΠΕ1
ΠΕ2
ΠΕ3

–
–
–
–

Έξοδα προετοιμασίας
Διαχείριση έργου
Ενσωμάτωση (Mainstreaming)
Μεταφορά

Πακέτα εργασίας για την ΠΔΕ:
ΠΕ0 – Έξοδα προετοιμασίας
ΠΕ3– Μεταφορά







Παραδοτέο
Παραδοτέο
Παραδοτέο
Παραδοτέο
Παραδοτέο
Παραδοτέο

–
–
–
–
–
–

3.1 Συντονισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς
3.2 Μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο
3.3 Ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταφορά
3.4Τελειοποιώντας τη μεταφορά
3.5 Μεταφορά στην πράξη: πρακτική εκπαίδευση
3.6 Χρήση των αποτελεσμάτων μεταφοράς

Διάρκεια-Προϋπολογισμός έργου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/03/202130/06/2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι, και ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ποσού 65.000,00€, ο οποίος σε
ποσοστό 85% χρηματοδοτείται απευθείας από Ευρωπαϊκούς πόρους και 15% από Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.

A. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1
Πλήθος συνεργατών
Αντικείμενο
μίσθωσης έργου

σύμβασης

1
(ΜΙΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
Ένας/Μία (1)
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που
υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των
Πακέτων Εργασίας και συγκεκριμένα.


ΠΕ3 - Μεταφορά

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την
εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το
αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο
πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

Χρονικά πλαίσια και τίμημα για
τη σύμβαση συνεργάτη/ιδας

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

 Διοικητική υποστήριξη έργου
 Προετοιμασία και συμμετοχή στις Συνεδριάσεις, εταιρικές
συναντήσεις του έργου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη
τεχνική συνάντηση σχετική με το αντικείμενο του έργου.
 Διοργάνωση συντονισμός και συμμετοχή σε εκδηλώσεις
 Συντονισμός και οργάνωση διεθνικών συναντήσεων του
έργου
 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του προγράμματος και των
οριζόντιων έργων
 Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση
 Υποστήριξη της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε
περιφερειακό επίπεδο
 Συμμετοχή στη συνολική οικονομική παρακολούθηση του
έργου
 Υποστήριξη της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε
περιφερειακό επίπεδο
 Συμβολή στην οικονομική παρακολούθηση έργου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του
έργου 30/06/2022, ως ισχύει.
Το συμβατικό ποσό προσδιορίζεται αυτής προσδιορίζεται έως
το ποσό των 9.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Έργου δύναται να
συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή
της έως 30/06/2022. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη
σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα
αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την σύμβαση
συνεργατών, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης των
παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο
έργου, ως ισχύει.
Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 9.500,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις ήθελε
προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω ποσό.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να
ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για την
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Τόπος εργασίας

Τρόπος παραλαβής του
ανατεθέντος έργου

Απαιτούμενα προσόντα

σύμβαση 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 και
εντολή του Υπευθύνου του Έργου και την προσκόμιση όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή.
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα επιτελεί τα καθήκοντά του
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
στην
Πάτρα,
και
συγκεκριμένα στη Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 &
Αμερικής.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου
στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα
και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου
απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους
όρους που ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η
συνεργάτης/ιδα, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της
σύμβασης, ο/η συνεργάτης/ιδα υποχρεούται να υποβάλλει
μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο Υπεύθυνος του
Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί -είτε ολικά
είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του
έργου του/της συνεργάτη/ιδας, εγκρίνει και υπογράφει την
αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που έχει υποβάλλει. Η
ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο του Έργου της
έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού
παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που
εκτέλεσε ο/η συνεργάτης/ιδα
 ΠΕ Απόφοιτος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
 Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ
 Επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης σχετικά με τη
διαχείριση προγραμμάτων (έως και 8 μήνες)

Επιθυμητά προσόντα

 Εμπειρία στη διαχείριση έργων Med (έως 30 μήνες)
(κριτήριο Α1)

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων/ επιθυμητών προσόντων οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.
 Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
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α/α
A
A1
Β
Β1

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εμπειρία στη διαχείριση έργων
Med (έως 30 μήνες)

10 μονάδες (μέγιστο 30 μήνες)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι βάσει
της μοριοδότησης θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη

Κατά
τη
συνέντευξη
οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται
σε
γραπτές
δοκιμασίες
(τεστ),
να
συμπληρώνουν ερωτηματολόγια
κ.λπ.

0-30

B. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2
Πλήθος συνεργατών
Αντικείμενο
σύμβασης
μίσθωσης έργου

1
(ΜΙΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΟΥ
– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)
Ένας/Μία (1)
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που
υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των
Πακέτων Εργασίας και συγκεκριμένα.


ΠΕ3 - Μεταφορά

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την
εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το
αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο
πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

Χρονικά πλαίσια και τίμημα
για
τη
σύμβαση
συνεργάτη/ιδας

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

 Διαμόρφωση και υποβολή αναφορών αξιολόγησης,
εκθέσεων προόδου, πραγματοποίηση των λοιπών
χρηματοοικονομικών και διαχειριστικών ενεργειών,
συλλογή – επεξεργασία οικονομικών δεδομένων
 Σύνταξη αναφορών αξιολόγησης, έκθεσης πεπραγμένων
συνοδευόμενη με όλο το υλικό τεκμηρίωσης.
 Συνολική οικονομική παρακολούθηση του έργου
 Συντονισμός
και
διαχείριση
έργου
και
πλάνου
προμηθειών, πλάνο αξιολόγησης και εκθέσεων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του
έργου 30/06/2022, ως ισχύει.
Το συμβατικό ποσό προσδιορίζεται αυτής προσδιορίζεται έως
το ποσό των 9.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Έργου δύναται να
συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την
υπογραφή της έως 30/06/2022. Η ημερομηνία λήξης της
υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να
ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την
σύμβαση
συνεργατών,
καθώς
και
την
ημερομηνία
παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
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ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εργασίας

Τρόπος παραλαβής του
ανατεθέντος έργου

Απαιτούμενα προσόντα

τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.
Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 9.500,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις
ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως
άνω ποσό.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για
την σύμβαση 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 και εντολή του Υπευθύνου του Έργου και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
πληρωμή.
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα επιτελεί τα καθήκοντά του
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
στην
Πάτρα,
και
συγκεκριμένα στη Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 &
Αμερικής.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου
στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα
και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου
απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους
όρους που ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η
συνεργάτης/ιδα, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο
της σύμβασης, ο/η συνεργάτης/ιδα υποχρεούται να
υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο
Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και
πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου του/της συνεργάτη/ιδας,
εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος
έργου που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από
τον Υπεύθυνο του Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου
υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης/ιδα.
 ΠΕ Απόφοιτος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2)
 Γενική επαγγελματική εμπειρία 24 μηνών στο αντικείμενο
της οικονομικής διαχείρισης

Επιθυμητά προσόντα

 Γενική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 24
μηνών στο αντικείμενο της οικονομικής διαχείρισης
(Κριτήριο Α1)

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – REGION OF WESTERN GREECE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “IMPULSE PLUS “

10

ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/ off) και δεν βαθμολογούνται.
 Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
α/α
A
A1
Β
Β1

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Γενική επαγγελματική εμπειρία
μεγαλύτερη των 24 μηνών στο
αντικείμενο της οικονομικής
διαχείρισης

5 μονάδες ανά μήνα (μέγιστο 24 μήνες)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι βάσει
της μοριοδότησης θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη

Κατά
τη
συνέντευξη
οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται
σε
γραπτές
δοκιμασίες
(τεστ),
να
συμπληρώνουν ερωτηματολόγια
κ.λπ.

0-30

Γ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3
Πλήθος συνεργατών
Αντικείμενο
σύμβασης
μίσθωσης έργου

1
(ΜΙΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)
Ένας/Μία (1)
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που
υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των
Πακέτων Εργασίας και συγκεκριμένα.


ΠΕ3 - Μεταφορά

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την
εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το
αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο
πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
 Διαχείριση του Ενημερωτικού υλικού
 Συμμετοχή στη διαμόρφωση του Σχεδίου/Στρατηγικής
επικοινωνίας και διάδοσης
 Συντονισμός
και
παρακολούθηση
επικοινωνιακών
δραστηριοτήτων
 Συνεχής Ενημέρωση Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης και
Ιστοσελίδας του έργου
 Συμμετοχή στη διαμόρφωση και διαχείριση προωθητικού
υλικού
 Συνεργασία με δίκτυο stakeholders για προώθηση της
διαδικασίας μεταφοράς
 Συμμετοχή στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης δικτύου stakeholders
 Συμμετοχή στη διαμόρφωση των ενημερωτικών δελτίων
 Συμμετοχή στα Σεμινάρια εκπαίδευσης
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ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3

Χρονικά πλαίσια και τίμημα
για
τη
σύμβαση
συνεργάτη/ιδας

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εργασίας

Τρόπος παραλαβής του
ανατεθέντος έργου

 Συμμετοχή στην ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του
έργου 30/06/2022, ως ισχύει.
Το συμβατικό ποσό προσδιορίζεται αυτής προσδιορίζεται έως
το ποσό των 9.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Έργου δύναται να
συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την
υπογραφή της έως 30/06/2022. Η ημερομηνία λήξης της
υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να
ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την
σύμβαση
συνεργατών,
καθώς
και
την
ημερομηνία
παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.
Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 9.500,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις
ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως
άνω ποσό.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για
την σύμβαση 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 και εντολή του Υπευθύνου του Έργου και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
πληρωμή.
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα επιτελεί τα καθήκοντά του
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
στην
Πάτρα,
και
συγκεκριμένα στη Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 &
Αμερικής.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου
στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα
και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου
απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους
όρους που ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η
συνεργάτης/ιδα, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο
της σύμβασης, ο/η συνεργάτης/ιδα υποχρεούται να
υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο
Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και
πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου του/της συνεργάτη/ιδας,
εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος
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ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3
έργου που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από
τον Υπεύθυνο του Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου
υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης/ιδα.
Απαιτούμενα προσόντα

 ΠΕ Απόφοιτος Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
 Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ
 Δυο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
δημοσιότητας και επικοινωνίας

Επιθυμητά προσόντα



Επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 24 μηνών σε
θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας (μέγιστο 24 μήνες)
(Κριτήριο Α1)

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/ off) και δεν βαθμολογούνται.
 Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
α/α
A
A1
Β
Β1

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Επαγγελματική εμπειρία
μεγαλύτερη των 24 μηνών σε
θέματα δημοσιότητας και
επικοινωνίας (μέγιστο 24 μήνες)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
5 μονάδες ανά μήνα (μέγιστο 24 μήνες)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι βάσει
της μοριοδότησης θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατά
τη
συνέντευξη
οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται
σε
γραπτές
δοκιμασίες
(τεστ),
να
συμπληρώνουν ερωτηματολόγια
κ.λπ.

Δ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4: 1 (ΜΙΑ)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4
Πλήθος συνεργατών
Αντικείμενο
σύμβασης
μίσθωσης έργου

0-30

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ

1
(ΜΙΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)
Ένας/Μία (1)
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που
υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των
Πακέτων Εργασίας και συγκεκριμένα.
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ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3


ΠΕ3 - Μεταφορά

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την
εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το
αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο
πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:

Χρονικά πλαίσια και τίμημα
για
τη
σύμβαση
συνεργάτη/ιδας

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

 Προετοιμασία και συμμετοχή στις Συνεδριάσεις, εταιρικές
συναντήσεις του έργου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη
τεχνική συνάντηση σχετική με το αντικείμενο του έργου.
 Συμμετοχή στη διαμόρφωση του Σχεδίου/Στρατηγικής
επικοινωνίας και διάχυσης
 Συμμετοχή στη διαμόρφωση των ενημερωτικών δελτίων
 Συμμετοχή στη δημιουργία βίντεο του έργου
 Συμμετοχή στη διαχείριση της Στρατηγική διάδοσης,
διάχυσης και ταυτότητας
 Συμμετοχή στην αναβάθμιση εκπαιδευτικού υλικού και
στις μικρές εξατομικευμένες εκπαιδευτικές συνεδρίες
μεταξύ των εταίρων του παλιού έργου και των
ωφελούμενων (4 διμερείς διεθνικές συναντήσεις)
(webinars, workshops)
 Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο έργο
 Συνεχής Ενημέρωση Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης και
Ιστοσελίδας του έργου
 Δημιουργία τοπικού δικτύου stakeholders
 Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου με στόχο τη
μεγιστοποίηση του αντίκτυπού του
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του
έργου 30/06/2022, ως ισχύει.
Το συμβατικό ποσό προσδιορίζεται αυτής προσδιορίζεται έως
το ποσό των 9.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Έργου δύναται να
συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την
υπογραφή της έως 30/06/2022. Η ημερομηνία λήξης της
υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να
ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την
σύμβαση
συνεργατών,
καθώς
και
την
ημερομηνία
παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.
Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 9.500,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις
ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως
άνω ποσό.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για
την σύμβαση 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 και εντολή του Υπευθύνου του Έργου και την
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ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3

Τόπος εργασίας

Τρόπος παραλαβής του
ανατεθέντος έργου

Απαιτούμενα προσόντα

προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
πληρωμή.
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα επιτελεί τα καθήκοντά του
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
στην
Πάτρα,
και
συγκεκριμένα στη Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 &
Αμερικής.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου
στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα
και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου
απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους
όρους που ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η
συνεργάτης/ιδα, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο
της σύμβασης, ο/η συνεργάτης/ιδα υποχρεούται να
υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο
Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και
πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου του/της συνεργάτη/ιδας,
εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος
έργου που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από
τον Υπεύθυνο του Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου
υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης/ιδα.
 ΤΕ Απόφοιτος Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού &
Πληροφοριακών Συστημάτων
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)
 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 Γενική επαγγελματική εμπειρία δώδεκα (12) μηνών στο
αντικείμενο της διοικητικής υποστήριξης

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων προσόντων οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/ off) και δεν βαθμολογούνται.
Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5
Πλήθος συνεργατών
Αντικείμενο
σύμβασης
μίσθωσης έργου

1
(ΜΙΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
–
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5)
Ένας/Μία (1)
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που
υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των
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ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3
Πακέτων Εργασίας και συγκεκριμένα.


ΠΕ3 - Μεταφορά

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την
εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το
αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο
πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις, εταιρικές συναντήσεις
του έργου καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη τεχνική
συνάντηση σχετική με το αντικείμενο του έργου.
 Συντονισμός και επικοινωνία με τις δραστηριότητες του
προγράμματος MED και των οριζόντιων έργων
 Συμμετοχή στην έρευνα αξιολόγησης με στόχο τη
χαρτογράφηση αναγκών σε σχέση με τα εργαλεία
(συμπεριλαμβανομένου
του
χρηματοοικονομικού
εργαλείου,
PLUG-INKPIs-επεξεργαστή
και
βάσεις
δεδομένων KPI τυπολογιών δημόσιων κτιρίων)
 Συμμετοχή στην υποστήριξη της εφαρμογής εργαλείων
ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτηρίων της
περιφέρειας
 Συμμετοχή στην δημιουργία πλάνου ενεργειακής
αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων
 Συμμετοχή
στη
διαμόρφωση
MoU
για
τους
ωφελούμενους των αποδεκτών του έργου
 Συμμετοχή στα 4 μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του
έργου και των δημόσιων φορέων που είναι αρμόδιοι για
την ενεργειακή διαχείριση και τον σχεδιασμό των
δημόσιων κτιρίων των στοχευόμενων περιοχών.
 Παρουσίαση του έργου και εμπλοκή των εταίρων
 Διαχείριση
εργαλείων
(LCC,
Πλατφόρμα
eGGP,
GPPdBase, Criteria)
 Συντονισμός Διοικούσας Επιτροπής και Τεχνικής
Επιτροπής της ΠΔΕ
 Υποστήριξη της εφαρμογής εργαλείων ενεργειακής
αναβάθμισης των δημόσιων κτηρίων της περιφέρειας
 Συμμετοχή στην δημιουργία πλάνου ενεργειακής
αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του
έργου 30/06/2022, ως ισχύει.
Το συμβατικό ποσό προσδιορίζεται αυτής προσδιορίζεται έως
το ποσό των 9.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Έργου δύναται να
συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την
υπογραφή της έως 30/06/2022. Η ημερομηνία λήξης της
υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να
ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την
σύμβαση
συνεργατών,
καθώς
και
την
ημερομηνία
παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.
Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 9.500,00€


Χρονικά πλαίσια και τίμημα
για
τη
σύμβαση
συνεργάτη/ιδας

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης
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ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3

Τόπος εργασίας

Τρόπος παραλαβής του
ανατεθέντος έργου

Απαιτούμενα προσόντα

Επιθυμητά προσόντα

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις
ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως
άνω ποσό.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για
την σύμβαση 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 και εντολή του Υπευθύνου του Έργου και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
πληρωμή.
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα επιτελεί τα καθήκοντά του
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
στην
Πάτρα,
και
συγκεκριμένα στη Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 &
Αμερικής.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου
στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα
και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου
απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους
όρους που ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η
συνεργάτης/ιδα, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο
της σύμβασης, ο/η συνεργάτης/ιδα υποχρεούται να
υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο
Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και
πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου του/της συνεργάτη/ιδας,
εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος
έργου που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από
τον Υπεύθυνο του Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου
υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης/ιδα.
 ΠΕ Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 Κάτοχος
ανεξάρτητου
μεταπτυχιακού
διπλώματος
Ειδίκευσης
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2)
 Γενική επαγγελματική εμπειρία δέκα (10) μηνών στο
αντικείμενο του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της
διαχείρισης έργων
 Ειδική εμπειρία σε προγράμματα διακρατικής συνεργασίας
για την περιοχή της Μεσογείου (κριτήριο Α1)
 Καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας της Ε.Ε. (επίπεδο Β2)
(κριτήριο Α2)

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/ off) και δεν βαθμολογούνται.
 Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών θα ληφθούν υπόψη μόνο οι ανεξάρτητοι τίτλοι
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.
 Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
α/α
A

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

A1

Ειδική εμπειρία σε προγράμματα
διακρατικής συνεργασίας για την
περιοχή της Μεσογείου

A2

Καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας
της Ε.Ε. (επίπεδο Β2)

5 μονάδες

Β

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β1

10 μονάδες

Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι βάσει
της μοριοδότησης θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη

Κατά
τη
συνέντευξη
οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται
σε
γραπτές
δοκιμασίες
(τεστ),
να
συμπληρώνουν ερωτηματολόγια
κ.λπ.

0-30

ΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6: 1 (ΜΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κ6)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6
Πλήθος συνεργατών
Αντικείμενο
σύμβασης
μίσθωσης έργου

1
(ΜΙΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6)
Ένας/Μία (1)
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που
υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των
Πακέτων Εργασίας και συγκεκριμένα.


ΠΕ3 - Μεταφορά

Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την
εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το
αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο
πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
 Νομική υποστήριξη έργου
 Συμμετοχή
στα
4
Μνημόνια
Συνεργασίας
και
προετοιμασία επίσημων δεσμεύσεων στο πλαίσιο του
έργου
 Συμμετοχή στη διαμόρφωση MoU για τους ωφελούμενους
των αποδεκτών του έργου
 Συμμετοχή στο Κοινό σχέδιο κεφαλαιοποίησης
 Συμμετοχή στην προετοιμασία της από κοινού διεθνικής
έρευνας
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Χρονικά πλαίσια και τίμημα
για
τη
σύμβαση
συνεργάτη/ιδας

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εργασίας

Τρόπος παραλαβής του
ανατεθέντος έργου

 Συμβολή στο έργο όλης της ομάδας έργου ανάλογα με τις
ανάγκες
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του
έργου 30/06/2022, ως ισχύει.
Το συμβατικό ποσό προσδιορίζεται αυτής προσδιορίζεται έως
το ποσό των 5.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Έργου δύναται να
συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την
υπογραφή της έως 30/06/2022. Η ημερομηνία λήξης της
υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να
ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για την
σύμβαση
συνεργατών,
καθώς
και
την
ημερομηνία
παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.
Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική
διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 5.500,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις
ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως
άνω ποσό.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για
την σύμβαση 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 και εντολή του Υπευθύνου του Έργου και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
πληρωμή.
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα επιτελεί τα καθήκοντά του
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας
στην
Πάτρα,
και
συγκεκριμένα στη Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 &
Αμερικής.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου
στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα
και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου
απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους
όρους που ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η
συνεργάτης/ιδα, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο
της σύμβασης, ο/η συνεργάτης/ιδα υποχρεούται να
υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο
Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και
πιστοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου του/της συνεργάτη/ιδας,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – REGION OF WESTERN GREECE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “IMPULSE PLUS “

19

ΑΔΑ: 6ΔΖΟ7Λ6-ΦΑ3

Απαιτούμενα προσόντα
Επιθυμητά προσόντα

εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος
έργου που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από
τον Υπεύθυνο του Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου
υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης/ιδα.
 ΠΕ Απόφοιτος Νομικής Σχολής/Τμήματος
 Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της νομικής (έως
και 24 μήνες)
 Επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 24 μηνών σε
νομικά θέματα (μέγιστο 36 μήνες) (Κριτήριο Α1)

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/ off) και δεν βαθμολογούνται.
 Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
α/α
A

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

A1

Επαγγελματική εμπειρία
μεγαλύτερη των 24 μηνών σε
νομικά θέματα (μέγιστο 36 μήνες)

5 μονάδες ανά μήνα (μέγιστο 36 μήνες)

Β

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β1

Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι βάσει
της μοριοδότησης θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη

Κατά
τη
συνέντευξη
οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται
σε
γραπτές
δοκιμασίες
(τεστ),
να
συμπληρώνουν ερωτηματολόγια
κ.λπ.

0-30

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται
επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά
το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο
ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί
για λιποταξία.
4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
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πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, 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
για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί 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.
5. Να είναι ηλικίας έως 65 ετών.
6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. επαγγελματική εμπειρία, γνώση
χειρισμού Η/Υ), όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω καθώς και τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων/ πιστοποιητικών τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί
στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως
συμμετοχής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος είναι η 21/01/2022
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (βάσει
του υποδείγματος I. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης) και να είναι
διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Η «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με
συνημμένα σε αυτή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις θέσεις,
υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
p4m@pde.gov.gr:
Στο
θέμα
του
μηνύματος
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας
«ΑΙΤΗΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: IMPULSE PLUS ____ Όνομα _ Επίθετο».

θα

αναγράφεται

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 πρόσκλησης αποτελούν λόγο αποκλεισμού των αιτήσεων.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο θέμα του email υποβολής της
και επί του νέου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή «ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα.
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στην ως άνω ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με ευθύνη των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι
την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις, που θα υποβληθούν στην ως
άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την καταληκτική ημερομηνία
είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν
αξιολογούνται.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής σήμανσης
που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι αιτήσεις. Η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών
αιτήσεων που θα υποβληθούν.
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι/ες επισυνάπτουν στην «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» και επί ποινή
αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.

Απλό αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του
διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του/της
κατόχου).

2.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
 ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο
τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,
 ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,
 ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις,
 ότι δεν 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 τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους
οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα και επιτρέπουν την πρόσβαση στα
υποβληθέντα έγγραφα, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,
 ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
 ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα
κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση
κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν,
 ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της παρούσας
προκήρυξης ή στη μη σύναψη της σύμβασης,
 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,
 για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή
από αυτές,

Επίσης, επισυνάπτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων, σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΑΣΕΠ:
4.

Τίτλος σπουδών (εφόσον διαθέτει), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η
ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για
τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό
αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
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Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής
της.
5.

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον διαθέτει) συνοδευόμενο από
αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων ή εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη από το
πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών υποβάλλουν
ευκρινές αντίγραφο του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή η
απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
6.

Απαιτούμενους τίτλους σπουδών(όπου απαιτείται)από τα οποία θα προκύπτει η
γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η γνώση αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του 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 του Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’».
7.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται).

8.

Αντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους
εργοδότες και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας τους, κ.λπ.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στην παρούσα
διαδικασία και σε συνδυασμό πάντοτε, με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη.
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της
εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη:
Για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
 Βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική διάρκεια και
το αντικείμενο απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο για υποψηφίους που η εμπειρία
τους αφορά το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα).
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης (για τους υποψήφιους που η εμπειρία τους αφορά τον ιδιωτικό τομέα).
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης.
 Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.
3.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 1. Απαιτούμενων
Δικαιολογητικών) οφείλουν να επισυνάψουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
ανακοίνωση, το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης
«07/12/2020», το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης
«09/12/2021» και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
με σήμανση έκδοσης «06/07/2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του
ανωτέρω Παραρτήματος.
4.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1.

Αξιολόγηση προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων/αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η
οποία θα εισηγηθεί τον/την προτεινόμενο/η για την ανάθεση της σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι
ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα συντελεστεί σε δυο φάσεις ως εξής:
Α' ΦΑΣΗ
1. Η Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα πληρούν τους όρους
συμμετοχής στην πρόσκληση και θα γίνουν δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης που θα
ακολουθήσει.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των απαιτούμενων και πρόσθετων
προσόντων των υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών. Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν
από την Επιτροπή να παράσχουν εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων
δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της Επιτροπής για παροχή
διευκρινήσεων οδηγεί στον αποκλεισμό τους.
3. Μετά τη βαθμολόγηση των προσόντων η Επιτροπή θα καταρτίσει «προσωρινό πίνακα
βαθμολογίας προσόντων» για κάθε υποψήφιο.
4. Ο «προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (https://www.pde.gov.gr) στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ->
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html). Επί του πίνακα οι
υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη
της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(https://www.pde.gov.gr).
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση p4m@pde.gov.grτης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει
«ΕΝΣΤΑΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: IMPULSE PLUS_ Όνομα _ Επίθετο»

να

αναγράφεται

Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής
σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι
ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε
στην εκπρόθεσμη υποβολή.
5. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την Επιτροπή Ενστάσεων η
οποία συντάσσει και αποστέλλει σχετικό πρακτικό προς την Επιτροπή Αξιολόγησης.
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού λάβει υπόψη της το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων θα
καταρτίσει «τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων» στον οποίο θα παρουσιάζεται η σειρά
προτεραιότητας βάσει της βαθμολογίας όπως αυτή διαμορφωθεί μετά την εξέταση των
ενστάσεων.
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Β' ΦΑΣΗ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διενεργήσει συνέντευξη με τους υποψηφίους που καταλαμβάνουν τις
τρείς πρώτες θέσεις βάση της κατάταξής τους στον «τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων» της
πρώτης φάσης. Η συνέντευξη θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των προσωπικών
χαρακτηριστικών τους, της καταλληλότητας τους και της βούλησής τους να συνεισφέρουν στην
υλοποίηση του Έργου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα καταρτίσει «πίνακα κατάταξης υποψηφίων»
στον οποίο θα παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας βάσει της συνολικής βαθμολογίας
(άθροισμα βαθμού από τον «τελικό πίνακα κατάταξης προσόντων» και βαθμού από τη
συνέντευξη). Οι ενδιαφερόμενοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη απορρίπτονται.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στα
κριτήρια της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού
τίτλου σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της
σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση με
ενημέρωση των ισοβαθμούντων υποψηφίων, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων.
2.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(https://www.pde.gov.gr)
στη
διαδρομή:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
->
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
(https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html).
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις
προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η
αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική
ευχέρεια της Περιφέρειας την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση
του ως άνω Έργου.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε μερική
οριστικοποίηση αποτελεσμάτων και στην σύναψη των συμβάσεων σε διαφορετικούς χρόνους.
3.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της οδηγίας 95/ΕΚ (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
συναινέσουν και να παρέχουν την ρητή συγκατάθεση τους για την επεξεργασία όλων των
προσωπικών δεδομένων τους, όπως αυτά θα δηλωθούν στην αίτηση τους και στα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ”, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της παρ. 5.

το

“ΕΝΤΥΠΟ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

–

5. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους
επιλεγέντες υποψήφιους κάθε θέσης. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν
συμβάσεις μίσθωσης έργου. Σε περίπτωση παραίτησης, οικειοθελούς αποχώρησης ή έκπτωσης
του επιλεγέντος/επιλεγείσας ή πρόωρης λύσης της σύμβασης, δύναται να επιλεγεί ο επόμενος
επικρατέστερος υποψήφιος/α σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί, και ούτω
καθεξής.
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, από την ημερομηνία
υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως τη λήξη του έργου IMPULSE
PLUS, ήτοι την 30η Ιουνίου 2022 ως ισχύει. Οι συμβάσεις δύναται να ανανεώνονται για κάθε
νέα χρονική παράταση του έργου IMPULSE PLUS, μέχρι τη λήξη αυτού, χωρίς τη διενέργεια
νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες του Έργου, η παράταση της
χρονικής διάρκειας των συμβάσεων ή/και επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου
τους.
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Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου IMPULSE
PLUS και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η
παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου δεν είναι διαγωνιστική και συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενων έχει τον χαρακτήρα
αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
Σε περίπτωση που κάποιος/α αντισυμβαλλόμενος/η εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του/της
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
δύναται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του/της με
τον/την επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο/α, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί
σε νέα διαδικασία επιλογής.
Αντιστοίχως, αναπληρώνεται ο/η αντισυμβαλλόμενος/η που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη
της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Τέλος, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο
χρηματοδότηση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση
διακοπής και αζημίως την εκτέλεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Για την απασχόληση των επιλεχθέντων υποψηφίων ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
 Ο επιλεχθέντες θα έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την Ομάδα Έργου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις παραχθέντος
έργου. Η Ομάδα του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά
τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου των επιλεχθέντων, εγκρίνει τις
αντίστοιχες εκθέσεις παραχθέντος έργου που έχουν υποβάλλει. Η έγκριση από την Ομάδα
Έργου των εκθέσεων παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης του Έργου που εκτέλεσαν οι επιλεχθέντες.
 Η συμφωνηθείσα αμοιβή 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 και εντολή της Ομάδας του
Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
 Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση εκτός έδρας για τις ανάγκες υλοποίησης του
Έργου, οι δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναρτάται:
α) στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (https://www.pde.gov.gr).
β) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΦΩΚΙΩΝ ΖΑΪΜΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. IMPULSE PLUS ____
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:
Α.Φ.Μ.:

Όνομα Μητέρας:
Δ.Ο.Υ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Σταθερό Τηλ.:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Κινητό Τηλ.:
Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου:

Ημερομηνία
Έκδοσης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ):

Εκδούσα
Αρχή:

Σας υποβάλλω συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τη θέση με κωδικό IMPULSE PLUS ____ και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες:
1)
....................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................
8)
....................................................................................................................................
9)
....................................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο/H ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
(Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ.

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):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ.
Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

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

(4)
Ημερομηνία:

____/____/_______
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
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(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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ο – Η Δηλών/ούσα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙII.
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της οδηγίας 95/ΕΚ (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συναινώ και παρέχω την ρητή
συγκατάθεση μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά έχουν
δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Γνωρίζω δε το δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσης μου.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται κάθε είδους πληροφορίες ή συνδυασμός αυτών που θα
μπορούσε να καταστήσει τον πολίτη ταυτοποιήσιμο αμέσως(π.χ. Ονοματεπώνυμο) ή εμμέσως
μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κλπ). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως
προσωπικά δεδομένα θεωρούνται στοιχεία όπως, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, λογαριασμοί
email, προσωπικές προτιμήσεις.
Μετά την πάροδο του νομίμου κατά την κείμενη νομοθεσία χρόνου υποχρεωτικής διατήρησης
δεδομένων, η Περιφέρεια τηρεί τα αρχεία των προσωπικών δεδομένων σε ασφαλές μέρος χωρίς
να υπάρχει πρόβλεψη για καταστροφή τους.
Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες η υπηρεσία
ζητεί την συναίνεση σας ώστε η επικοινωνία μαζί σας να γίνεται με τους κάτωθι
τρόπους:
Υπηρεσιακές ανάγκες και
Ενημέρωση
Ηλεκτρονική αλληλογραφία –
email
Σταθερή – Κινητή Τηλεφωνία

ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν πρόκειται
να τα χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς εκτός απ' αυτούς που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και την συγκατάθεση που έχετε δώσει με την συμπλήρωση του παρόντος εντύπου στο
πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.
Ονοματεπώνυμο _________________________________

Ημερομηνία ___/___/_____

Τηλέφωνα ______________________________________
E-mail__________________________________________
Υπογραφή ____________________________

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – REGION OF WESTERN GREECE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “IMPULSE PLUS “

30

