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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016. 

2. Την απόφαση με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ (ΦΕΚ/Β/ 3521/1-11-2016). 

3. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» 

με αρ. ΓΕΜΗ 2911731400. 

4. Την αρ. πρωτ. 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1435/14-06-

2016 πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων υποβολής προτάσεων 

για την επιλογή στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο 

πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-

2020». 

5. Το υπ’ αριθμ. 1/11-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. σχετικά με την έγκριση 

ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα 

Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και 

Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, έργων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς 

και λοιπών έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας. 

Ανακοινώνει 

     
 

ΠΑΑ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας 

ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 LEADER 
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Τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., που εδρεύει στο 
Λεωνίδιο Αρκαδίας, ως εξής: με ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού και αντικείμενο 
την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική 
Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρου 19 
του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, και με ένα (1) άτομο με 
ειδικότητα ΠΕ Θετικών Επιστημών, και αντικείμενο την υποστήριξη στις δράσεις της 
Καινοτομίας και των Διακρατικών και Διατοπικών σχεδίων στο πλαίσιο του τοπικού 
προγράμματος CLLD/LEADER με τίτλο “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας 
και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και 
Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, έργων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς 
και λοιπών έργων και προγραμμάτων της Εταιρείας, συνολικής διάρκειας από την 
υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2018 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο 
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 Λεωνίδιο Αρκαδίας ΠΕ Οικονομικού 

έως 31/12/2018 με 
δυνατότητα παράτασης 
μέχρι την ολοκλήρωση 

του έργου 

1 

102 Λεωνίδιο Αρκαδίας 
ΠΕ Θετικών 
Επιστημών 

έως 31/12/2018 με 
δυνατότητα παράτασης 
μέχρι την ολοκλήρωση 

του έργου 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης. 
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ. 
5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών στο αντικείμενο της 
ειδικότητας. 
6. Ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό, διοργάνωση και υλοποίηση διακρατικών 
εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών.  

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής θετικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής.   
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο περιβάλλον. 
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ. 
5. Ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό, διοργάνωση και υλοποίηση διακρατικών 
εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών. 
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Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι άρρενες να 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να 
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως και από ώρα 9:00 έως 16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με ιδιωτική 
εταιρεία ταχυμεταφορών στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναπτυξιακή 
Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, απευθύνοντάς 
την υπόψιν κ. Άννας Κοδέλλα, κ. Άννας Κορδονούρη, (τηλ. επικοινωνίας: 27570-22807-22938). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου». 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας 
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών 
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από τις 11 Φεβρουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου 2017.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  
Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ)  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της 
διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου 
(ΣΜΕ)·. 
 
Κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων από τους υποψηφίους προς την υπηρεσία μας δεν θα 
πρέπει να συμπληρωθούν τα υποστοιχεία Ε.β. (Βαθμός Εντοπιότητας) και ΣΤ. (ΛΟΙΠΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) τα οποία υπάρχουν στο έντυπο – υπόδειγμα καθώς δεν 
αποτελούν προαπαιτούμενα στοιχεία αξιολόγησης και δεν μοριοδοτούνται. Σε περίπτωση 
συμπλήρωσής τους από τους αιτούντες η αίτηση δεν θεωρείται άκυρη αλλά σε καμιά 
περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη από την υπηρεσία κατά την αξιολόγηση και 
μοριοδότηση της αιτήσεως.   
 
 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 
 
 

Μαρίνης Μπερέτσος 
 


