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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Από το πρακτικό της αρ. 08/10-06-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Απόφαση Δ.Σ. Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με την υλοποίηση του Έργου: «ESTIA 

2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης 

Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-

EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). 

 

Σήμερα, την 10-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθαν δια περιφοράς, ύστερα 

από πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 7 μελών ήταν παρόντες 6: 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Χαράλαμπος Λυσίκατος 

2. Σπυρίδων Φλώρος  

3. Γεώργιος Καμπύλης 

4. Δήμος Βέρδος 

5. Μαρίνης Μπερέτσος 

6. Δημήτριος Τσιγκούνης  

 

1 Χαράλαμπος Κουτσονικολής 

 

 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του καταστατικού της 

Εταιρείας, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υπεύθυνος Έργου κ. Δημήτριος 

Κολινιώτης για την εισήγηση του θέματος και η κα Άννα Κορδονούρη, Υπάλληλος της Εταιρείας 

για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Θέμα 1ο: Υλοποίηση του Έργου: «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες 

διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη 

χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης 

Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). 

1.1: Έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) Ιδιωτικού 
Δικαίου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγού ΔΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω 

Έργου. 

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Υλοποίηση του Έργου: 

«ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του 
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Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό 

Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

(AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME)» και συγκεκριμένα επί του θέματος αναφορικά με 

την «Έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) Ιδιωτικού 

Δικαίου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγού ΔΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω 

Έργου», το λόγο έλαβε ο Υπεύθυνος Έργου κ. Δημήτριος Κολινιώτης, ο οποίος ανέφερε τα 

εξής: 

«Η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για 

αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με 

το Δήμο Τρίπολης, με χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης 

Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME), έχει 

συστήσει Ομάδα Έργου διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του 

προγράμματος. 

Η Εταιρεία μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Οδηγού κ. Μητσόπουλου Χαράλαμπου 

προχώρησε άμεσα στην κάλυψη της θέσης του Οδηγού, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών 

μεταφοράς της Ομάδας Έργου και των ωφελούμενων του προγράμματος ESTIA, με τη 

δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με 

σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με καταληκτική ημερομηνία 

την 24/05/2021. 

Στις 04/06/2021 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, 

αποτελούμενη από τους: Δημήτριο Κολινιώτη, Υπεύθυνο του Έργου «ESTIA 2021» της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Μιχάλη Πουλάκη, Συντονιστή Ομάδας Υλοποίησης του Έργου «ESTIA 

2021» της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και Δήμητρα Καπλάνη, Βοηθό Οικονομικού Διαχειριστή του 

Έργου «ESTIA 2021» της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθ. 04/23-

03-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, 

προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 884/24-03-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 

προστασία», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2021 με 

δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων 

υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των προσόντων, στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

των προσόντων και στην κατάρτιση σχετικού πίνακα. 

Για την θέση Οδηγός ΔΕ υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) αιτήσεις. 

• Οι υποψήφιοι με αρ. πρωτ. 1451/21.05.2021 και 1581/27.05.2021 διαθέτουν όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση. 

• Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. 1452/21.05.2021 δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση και η αίτησή του απορρίπτεται 

διότι η μη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών συνιστά λόγω αποκλεισμού του 

υποψηφίου. 
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Βάσει της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης, η Επιτροπή προχώρησε στις 04/06/2021 

στην κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα 

προσόντα, στην κατάρτιση του Πίνακα Απορριπτέων καθώς και στη σύνταξη του σχετικού 

Πρακτικού Ανάρτησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει. 

 

Πίνακας Κατάταξης για την ειδικότητα Οδηγός ΔΕ 

κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στην κατηγορία των υποψηφίων που 

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα Α’ Επικουρίας  

Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης Ειδικότητα 
Βαθμολογία 

(σε μονάδες) 

1. 1451/21.05.2021 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 743,60 

2. 1581/27.05.2021 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 671,60 

 

 

Πίνακας Απορριπτέων για την ειδικότητα Οδηγός ΔΕ 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης Ειδικότητα 
Λόγος 

απόρριψης 

1. 1452/21.05.2021 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 

Έλλειψη 

απαραίτητου 

δικαιολογητικού 

 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται: 

1. Έγκριση του από 04-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής 

Προσωπικού καθώς και του Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης (αριθ. πρωτ. 884/24-03-

2021), τα οποία επισυνάπτονται. 

2. Έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ιδιωτικού δικαίου, με τον 

κ. Γρηγόριο Τάτση, ως «Οδηγό», στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 

που υλοποιεί στην πόλη της Τρίπολης η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. με τη 

χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) και σε συνεργασία με τον 

Δήμο Τρίπολης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως 

31.12.2021 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η 

αμοιβή θα καλυφθεί από πόρους του ανωτέρω προγράμματος. Το αντικείμενο και το ύψος 

της αμοιβής θα εξειδικευτεί στο κείμενο της σύμβασης». 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση και κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης 

αποφασίζουν ομόφωνα 
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➢ Εγκρίνουν το από 04-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής 

Προσωπικού καθώς και τον Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης (αριθ. πρωτ. 884/24-03-

2021), τα οποία επισυνάπτονται. 

➢ Εγκρίνουν την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ιδιωτικού δικαίου, με 

τον κ. Γρηγόριο Τάτση, ως «Οδηγό», στο πλαίσιο του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 

που υλοποιεί στην πόλη της Τρίπολης η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. με τη 

χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) και σε συνεργασία με τον 

Δήμο Τρίπολης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως 

31.12.2021 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η 

αμοιβή θα καλυφθεί από πόρους του ανωτέρω προγράμματος. Το αντικείμενο και το ύψος 

της αμοιβής θα εξειδικευτεί στο κείμενο της σύμβασης». 

 

Λεωνίδιο, 10-06-2021 

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας 

Χαράλαμπος Λυσίκατος 
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DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS) 
Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

 
 

 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα. 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 

Τηλ: 27570-22807 

Fax: 27570-23230 

Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr                                                                                   

Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. 

στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, συνεδρίασε η 

Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. 

04/23-03-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που υπέβαλαν στο πλαίσιο 

της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 

ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Οδηγός, για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο 

πλαίσιο του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», στο 

Δήμο Τρίπολης, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από το 

Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

(AMIF-EMAS), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.12.2021, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 

 

Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1.  Δημήτριο Κολινιώτη, Υπεύθυνο του Έργου ESTIA της Αναπτυξιακής Πάρνωνα  

2.  Μιχάλη Πουλάκη, Συντονιστή της Ομάδας Υλοποίησης του Έργου ESTIA της Αναπτυξιακής 

Πάρνωνα 

3.  Δήμητρα Καπλάνη, Βοηθό Οικονομικού Διαχειριστή του Έργου ESTIA της Αναπτυξιακής 

Πάρνωνα 

 

έλαβε υπόψη: 

1. Τη με αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ Β΄ 5968/31.12.2018) Υ.Α. 

με θέμα: “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-

2020 κλπ. κατά πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα στο ενωσιακό δίκαιο”. 

mailto:info.astros@parnonastros.gr
http://www.parnonas.gr/
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2. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 651/04-03-2021 συμφωνία επιδότησης δράσης Επιχορήγηση Ν.Π. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.E-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του έργου "EΣTIA 

2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία" στον Δήμο Τρίπολης», με 

κωδικό ΟΠΣ 5076738, 

3. Την αρ. 04/23-03-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση 

ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 884/24-03-2021 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για υποβολή 

προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με καταληκτική ημερομηνία 

την 24-05-2021. 

5. Τις υπ’ αριθ. 1451/21.05.2021, 1452/21.05.2021 και 1581/27.05.2021 αιτήσεις των 

υποψηφίων για την παραπάνω ειδικότητα, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων 

υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των προσόντων, στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

των προσόντων και στην κατάρτιση σχετικού πίνακα. 

Για την θέση Οδηγός ΔΕ υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) αιτήσεις. 

• Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. 1451/21.05.2021 διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση. 

• Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. 1452/21.05.2021 δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση, διότι αντί για την Κάρτα Ψηφιακού 

Ταχογράφου έχει υποβάλει αίτηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την έκδοση 

κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού με ημερομηνία 17.05.2021. Κατόπιν τούτου, η 

αίτησή του απορρίπτεται διότι η μη υποβολή του ανωτέρω δικαιολογητικού συνιστά λόγω 

αποκλεισμού του υποψηφίου. 

• Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. 1581/27.05.2021 διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση. 

 

Βάσει της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης, η Επιτροπή προχώρησε στις 04/06/2021 

στην κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα 

προσόντα και ο οποίος επισυνάπτεται, στην κατάρτιση του Πίνακα Απορριπτέων καθώς και στη 

σύνταξη του σχετικού  Πρακτικού Ανάρτησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 

2190/1994 όπως ισχύει. 

 

Οπότε η τελική βαθμολογία των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής: 

Πίνακας Κατάταξης για την ειδικότητα Οδηγός ΔΕ 

κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στην κατηγορία των υποψηφίων που 

διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα Α’ Επικουρίας  

Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης Ειδικότητα 
Βαθμολογία 

(σε μονάδες) 

1. 1451/21.05.2021 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 743,60 

2. 1581/27.05.2021 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 671,60 
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Πίνακας Απορριπτέων για την ειδικότητα Οδηγός ΔΕ 

Α/Α Αρ. Πρωτ. Αίτησης Ειδικότητα 
Λόγος 

απόρριψης 

1. 1452/21.05.2021 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 

Έλλειψη 

απαραίτητου 

δικαιολογητικού 

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, 

προτείνουν ομόφωνα την έγκριση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον κο. 

Τάτση Γρηγόριο ως «Οδηγό» για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που υλοποιεί στην πόλη της Τρίπολης η 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. με τη χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Έκτακτης 

Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-EMAS), της 

Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(DG HOME) και σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 

την υπογραφή της και έως 31.12.2021 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. Η αμοιβή θα καλυφθεί από πόρους του ανωτέρω προγράμματος. Το αντικείμενο 

και το ύψος της αμοιβής θα εξειδικευτεί στο κείμενο της σύμβασης. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού  

 

Δημήτρης Κολινιώτης                       Μιχάλης Πουλάκης                       Δήμητρα Καπλάνη 
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