
 

 
 
 

 
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
 
 

Καλαμάτα, 10-02-2023 
Αρ. Πρωτ.: 183 

 
 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2021-2022» 

 
Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία A.Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη :  

• Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/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 κάθε φορά ισχύει 

• Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019) με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε 
φορά ισχύει. 

• Τον Ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169/Α/01-11-2019 και Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 173/Α/05-11-
2019) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις». 

• Οι Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

• Τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

• Την από 27/4/2021 Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.  

• Την υπ.αρ.  505/10-2-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακή 
Μεσσηνίας –Ανώνυμη Εταιρεία A.Ο.Τ.Α. 
 

Ανακοινώνει 
 

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, ιδιωτικού 
δικαίου, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για τα έτη 2021,2022. 

 
 
 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.ΑΕ 
Α.ΟΤΑ». β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 
14 του ν. 4270/14. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η εν 
γένει παροχή υπηρεσιών που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην 
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, τουριστικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και 
γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και της ευρύτερης 
περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσα από τη βελτίωση των υποδομών, την 
υποβοήθηση της επιχειρηματικής δράσης, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του 
περιβάλλοντος, τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και την εφαρμογή σχετικών 
πολιτικών. 
 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο: Η υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», αφορά την 
υλοποίηση δράσεων επιδημιολογικής επιτήρησης και αξιολόγησης κινδύνου, και κοινωνικής 
αρωγής χρησιμοποιώντας πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της διερεύνησης στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των κάτωθι 
υποκείμενων Διευθύνσεων αυτής:  
1. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας (έδρα),  
2. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Αργολίδας,  
3. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας,  
4. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας,  
5. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας,  
6. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας,  
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και την κείμενη νομοθεσία (ΠΝΠ κλπ), για την προστασία 
του πληθυσμού για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, στο πληθυσμό αναφοράς και την 
ελαχιστοποίηση των δυνητικών κινδύνων, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Ενδεικτικές δράσεις  
I.Λήψη μέτρων πρόληψης της δευτερογενούς μετάδοσης του κορωνοϊού Sars-cov2. 

II. Την περαιτέρω κατανόηση των κλινικών και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του νέου 
κορωνοϊού Sars-cov2. 
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III.Την υποβοήθηση / υποστήριξη του έργο των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, στην ενημέρωση και κοινωνική αρωγή για την ενδυνάμωση και ψυχική στήριξη 
του πληθυσμού. 

IV.Δράσεις ευαισθητοποίησης του προγράμματος 
 
Στις ανωτέρω δράσεις εντάσσονται, ενδεικτικά,  Υποδράσεις και ενέργειες που αφορούν: 

 Τη συνεργασία των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, με τους ΟΤΑ α΄ βαθμού σε θέματα 
διαχείρισης τοπικών περιστατικών ή κρίσεων.   

 Τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και των υποκείμενων 
Διευθύνσεων της στη διαχείριση των σχολικών μονάδων 

 Τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε θέματα διαχείρισης και 
εκπαίδευσης 

 Η καταγραφή και αξιολόγηση επιδημιολογικών και υγειονομικών στοιχείων που αφορούν 
την υγεία του συνόλου και των εργαζομένων. 

 Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλών στην οικογένεια [α) οδηγίες για άτομα που 
βρίσκονται σε απομόνωση όπως παρακολούθηση και αντιμετώπιση συναισθημάτων 
κατάθλιψης, μοναξιάς, θυμού, εγκατάλειψης, δυσκολίες στον ύπνο, αίσθημα 
στιγματοποίησης), β) ενημέρωση και υποστήριξη της στενής και ευρύτερης οικογένειας/ 
νοσούντων (αντιμετώπιση των περιοριστικών μέτρων τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και στο 
άτομο που νοσεί), γ) υποστήριξη και συμβουλευτική για θέματα παιδιού, στο πλαίσιο 
υποβοήθησης των σχολικών προγραμμάτων (υποστήριξη στην ιδιαιτερότητα συμπεριφοράς 
στο σχολείο, υποστήριξη στην εύρεση αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης των 
συναισθημάτων τους (άγχος, φόβος), δ) υποστήριξη των εργαζομένων].  
Σκοπός της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων είναι η εντατικοποίηση των στοχευμένων 
παρεμβάσεων για άμεση λήψη μέτρων πρόληψης, αντιμετώπισης και περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού covid 19, η στήριξη των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών, 
του αισθήματος του «επιχειρείν», η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
(συμπεριφορά καταναλωτών, εργαζομένων και μέτρα προφύλαξης) και της δημόσιας 
διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης έργου: 
Α. Κεντρική Δομή, με αρμοδιότητες Συντονιστικού Οργάνου, εποπτείας, επίβλεψης, 
αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
των περιφερειακών κλιμακίων (στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου), επικαιροποίησεις σχεδίου δράσης στην προσπάθεια 
αποτελεσματικής κάλυψης των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και των αντίστοιχων τοπικών 
αναγκών και κινδύνων. 
Β. Φορέας Υλοποίησης της προγραμματικής, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε Α.Ο.Τ.Α  που εδρεύει 
στην Καλαμάτα 
Χρηματοδότηση Έργου: Φορέας χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την από 
27/4/2021 Προγραμματική Σύμβαση, είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου από πόρους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με Κωδικό Έργου 2020ΕΠ52600001.  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Θ Ε Σ Η Σ  
 

 

ΚΩΔ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΜΕ/ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Ειδικότητα: ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Πλήθος 
συμβάσεων : 

1 

 1 ΘΕΣΗ: Συντονιστής- Συντονιστικό όργανο // ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Αντικείμενο 
υπηρεσιών: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Συνεργασία με το φορέα υλοποίησης του έργου για την συλλογή των 

παραδοτέων υπηρεσιών των αναδόχων του έργου(23 φυσικά πρόσωπα) 

2.Γραμματειακή υποστήριξη στον Συντονιστή του έργου για την έκδοση 

σχετικών αποφάσεων ως προς την πληρότητα και ορθή υλοποίηση των 

υπηρεσιών των αναδόχων 

3 Γραμματειακή υποστήριξη στον Συντονιστή του έργου στις διεργασίες 

ελέγχου τήρησης του σχεδίου δράσης (σε σύνολο και ανά Περιφερειακή 

Ενότητα) 
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ΑΜΟΙΒΗ- ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4 Γραμματειακή υποστήριξη στον Συντονιστή του έργου ως προστη 

συνεργασία με φορείς (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας των ΠΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου κ.α.) 

5 Γραμματειακή υποστήριξη κατά την σύγλιση συναντήσεων εργασίας 

στις βάσεις των περιφερειακών Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας, εφόσον απαιτηθεί 

7.Σύνταξη διοικητικών εγγράφων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 

Συντονιστικού οργάνου , εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία 

8. Γραμματειακή υποστήριξη στις δράσεις ευαισθητοποίησης 

προγράμματος εφόσον απαιτηθεί  

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 
προσδιορίζεται έως 13.500,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% . 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά 

το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη 

και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την 

πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της 

σύμβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο 

Έργο, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την 

προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. 

Ενό 

4 

5. Γ 

Απαιτούμενα 
προσόντα 

 
 
 
 
 

Πρόσθετα 
προσόντα 

α) Πτυχίο   ΤΕ Λογιστικής , τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής,  
β) Μεταπτυχιακός τίτλος με συναφές αντικείμενο σπουδών  
Γ) Τουλάχιστον 5ετή  Επαγγελματική εμπειρία οικονομικής  και 
διοικητικής διαχείρισης σε προγράμματα υγείας (ειδική εμπειρία) 
Δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 

A) Γενική εμπειρία συναφή με τον τίτλο σπουδών 
 

 
 
 

 
 
 



6 

 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Θ Ε Σ Η Σ  
 

 

ΚΩΔ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΣΜΕ 

Ειδικότητα: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Πλήθων συμβάσεων 
: 

1 

 1 ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ ΑΟΤΑ // ΕΔΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Αντικείμενο 
υπηρεσιών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Συνεργασία με το Συντονιστή του έργου για την ενημέρωση του 
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των παραδοτέων 
υπηρεσιών την οικονομική παρακολούθηση του αντικειμένου των 
συνεργατών και αναδόχων του Προγράμματος 

2. την εξω-λογιστική παρακολούθηση των δαπανών που αφορούν 
την υλοποίηση του έργου της ανωτέρω Προγραμματικής, 
συμβουλευτική προβλέψεων κλπ 

3. την παρακολούθηση του/των τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων που 
αφορά/ουν την αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών κατά 
την υλοποίηση  της προγραμματικής σύμβασης  

4. την παροχή όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 

5. την υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής της προγραμματικής 
σύμβασης   

6. την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής 
διαχείρισης συνεργασία με λογιστήριο του φορέα 

7. την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοικητικής 
διαχείρισης, συνεργασία με νομικό σύμβουλο 

8. τη συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με τις Επιτροπές της 
προγραμματικής , κατόπιν σχετικής πρόσκλησης 

9. τη συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με αρμόδια στελέχη του 
φορέα, για την εύρυθμη υλοποίηση των διοικητικών ενεργειών 
της προγραμματικής 
 
 

 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια (όπως αυτή 
προσδιορίζεται στην παράγραφο 3) της σύμβασης προσδιορίζεται 
έως 13.500,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% . 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να 
ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση 
συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, 
ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση 
του αντικειμένου της Σύμβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου 
ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από πιστοποίηση παραλαβής 
των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την πληρωμή. 
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Απαιτούμενα 
προσόντα 

 
 

 

 

Πρόσθετα προσόντα: 

α) Πτυχίο  Οικονομικής κατεύθυνσης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 
τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής,  
β) Μεταπτυχιακός τίτλος με συναφές αντικείμενο σπουδών 
Γ) Επαγγελματική εμπειρία οικονομικής  και διοικητικής διαχείρισης 
σε προγράμματα υγείας τουλάχιστον 1 έτος (ειδική εμπειρία) 
Δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ 
A) Γενική εμπειρία συναφή με τον τίτλο σπουδών 
 Β) Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 
 

3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα συναφθούν με τους επιτυχόντες της 
παρούσας Πρόσκλησης ορίζεται από την υπογραφή αυτών ως τις 31/10/2023.  
Εφόσον οριστεί παράταση για το έργο και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση σε αυτό, οι 
συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν χωρίς περιορισμό, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ της 
Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε.Α.ΟΤΑ, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους 
όρους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. 
 

 

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 
 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: 

1. Τίτλοι σπουδών  
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία 
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία 
4. Γνώση χρήσης H/Y 
5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
6. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
Τα κριτήρια αναλύονται όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη 
βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα 
 
 
 

4.1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Βασικός τίτλος με 
βαθμό(β):5,1<β<=6,5 

2 

2 Βασικός τίτλος με 
βαθμό(β):6,5<β<=8,5 

4 

3 Βασικός τίτλος με 
βαθμό(β):8,5<β<10 

6 

4 Μεταπτυχιακός τίτλος 8 

5 Διδακτορικός τίτλος 10 



8 

 

 
  
4.2 Γενική επαγγελματική εμπειρία 

Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη οι 

αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας. Οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να 

προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου  : 

     ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ Βαθμοί 

ανά 

έτος 

ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά 

μήνα 

2ο 4 48 

0,0833 

3ο 5 60 

4ο  6 72 

5ο 7 84 

6ο  8 96 

7ο  9 108 

8ο  10 120 και άνω  

 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης ή  

• Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την αποκτηθείσα ειδική εμπειρία. οποία να 
προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα 
γενική εμπειρία 

• Εναλλακτικά́ της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986, και πίνακα συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές 
αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα και η αντίστοιχη αποκτηθείσα 
γενική εμπειρία. 
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4.3 Ειδική  επαγγελματική εμπειρία 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ Βαθμοί 

ανά 

έτος 

ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά 

μήνα 

1o 2 12 

0,0833 

2o 3 24 

3o 4 36 

4o 5 48 

5o 6 60 

6o 7 72 

7o 8 84 

8o 9 96 

9o 10 108  

10 10 120 και ανω  

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης ή  

• Βεβαίωση εργοδότη ή Δημοσιάς Αρχής από την αποκτηθείσα ειδική εμπειρία. οποία να 
προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα 
ειδική εμπειρία 

• Εναλλακτικά́ της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986, και πίνακα συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές 
αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα και η αντίστοιχη αποκτηθείσα 
ειδική εμπειρία. 

•  

4.4 ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ  
 
 

• Ύπαρξη πιστοποιητικού χρήσης ή βεβαίωσης : βαθμοί 10 
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4.5 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  
 

• Ξένη γλώσσα: Αγγλικά  
                       Καλή γνώση : βαθμός 5 

                 Πολύ καλή γνώση: βαθμός 8 
                Άριστη Γνώση: βαθμός 10 

 

4.6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας 

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ανώτατο όριο βαθμών 

1 Ικανότητα επικοινωνίας 3 

2 Ικανότητα έκφρασης και 

μεταδοτικότητα 

3 

3 Κρίση, αυτοπεποίθηση 

και άποψη 

2 

4 Εν γένει και 

συμπεριφορά 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών 

στάθμισης επί των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων κριτηρίων όπως αποτυπώνονται στο 

ακόλουθο Έντυπο αξιολόγησης Υποψηφίου: 

     Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΒΑΘΜ

ΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΥΝ

Τ 

ΒΑΡ

/ΤΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

     

1 Τίτλοι 

Σπουδών 

 15%  

2 Γενική 

επαγγ. 

εμπειρία 

  10%  

3 Ειδική  20%  
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επαγγ. 

εμπειρία 

4 Γνώση Η/Υ  10%  

3 Γνώση 

Αγγλικής 

γλώσσας 

 5%  

4 Προσωπικά- 

επαγγελματ

ικά 

χαρακτηρισ

τικά 

 40%  

ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

   

 

4. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ. Θα 

παραμένει αναρτημένη τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της 

δημοσίευσης στην παραπάνω ιστοσελίδα. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, 

υποβάλλοντας ερωτήσεις προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός 
σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με 
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου ή αυτοπροσώπως ή 
μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει 
από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα: www.anmess.gr, ήτοι 
από την 10 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή έως και την 20  Φεβρουαρίου 2023 ημέρα 
Δευτέρα   και ώρα 14:00 στα γραφεία της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», επί της οδού Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24132 
Καλαμάτα.   

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:  

Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την με αριθμ. πρωτ. …………………. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση ενός (1) ατόμου ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ή  ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 
(COVID-19) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» 

Ο φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει: 
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1. Ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή-αίτηση (cover letter) στην οποία θα αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για τη συγκεκριμένη 
θέση, θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες ότι 
έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, γ) ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά 
τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, δ) ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 
δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ε) ότι 
δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό βούλευμα για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, στ) 
ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία 
σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. 

4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η 
αποκτηθείσα επαγγελματική εμπειρία, η ειδική επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.  

5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών ή και άλλων τίτλων π.χ μεταπτυχιακός τίτλος 

6. Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την γενική και ειδική επαγγελματική εμπειρία (όπου 
απαιτείται) 

7. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης χρήσης H/Y 

8. Βεβαίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται) 

9. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου στρατού (εφόσον απαιτείται) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής νομίμως 

επικυρωμένων/μεταφρασμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών, η μη υποβολή των οποίων 

συνεπάγεται το αποκλεισμό των υποψηφίων. 

Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχομένων της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (προκειμένου να πρωτοκολληθούν) 

μέσω: 

1. ΕΛΤΑ ή 
2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) ή  
3. Επιτόπιας παράδοσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ, επί της οδού Ομήρου & Μαιζώνος 50,Καλαμἀτα. 

Οι έντυπες αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη 

παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του. 

Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η 

υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 

τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν παραλαμβάνονται υποψηφιότητες που υποβάλλονται 

εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα. 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή 

Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ». 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

i) Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων βάσει των όρων που τίθενται. 

ii) Αξιολόγηση των βαθμολογούμενων προσόντων των υποψηφίων. Η Επιτροπή ακολουθεί 
κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της 
Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της 
καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση Έργου 
σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.  

iii) Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε διευκρινιστικό ή 
συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της 
καταλληλόλητας τους για την συγκεκριμένη θέση, η μη προσκόμιση του οποίου στην 
ταχθείσα ημερομηνία από τον υποψήφιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του. 

iv) Η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που υπέβαλαν πλήρη φάκελο σε προσωπική 
συνέντευξη για τη διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολογίας.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρακτικό της εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ τη σύναψη μίσθωσης έργου με τον υποψήφιο που 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία βάσει των παραπάνω απαραίτητων και 
βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως προκύπτει από τον πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων.  

Μετά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ενημερωτική επιστολή στο σύνολο των υποψήφιων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχή τους και πραγματοποιείται σχετική 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως πλήρως 
αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ έως τις 
14:00 της πέμπτης (5) ημέρας από την ανάρτηση της προσβαλλόμενης απόφασης. Τα δεδομένα 
ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση 
έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει 
σήμερα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας 
θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.  
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Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, 
η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ.  

Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων 
που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των 
υποψηφίων. 

Ο τρόπος αμοιβής του επιλεγέντα συμβασιούχου, καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας 

και παραλαβής του Προγράμματος θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση μίσθωσης έργου που 

θα υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της Πρόσκλησης. 

Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, ενώ η τυχόν επιλογή υποψηφίου/ας 
έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 
– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 
σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη 
σύμβασης, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

Υποψήφιος ή/και συμβασιούχος ο οποίος αποχωρεί πριν από τη λήξη της διαδικασίας ή τη λήξη 
της σύμβασής του, αντικαθίστανται με άλλον από τον πίνακα κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, ο 
υποψήφιος που προσλαμβάνεται λόγω αντικατάστασης αποχωρήσαντα υποψήφιου, 
απασχολείται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως 
της αρχικής  εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. Ο αποχωρήσας 
συμβασιούχος δεν δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης. 

 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η επεξεργασία 
γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου. 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης/ενστάσεων  και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό 
προσωπικό της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ είναι τα μόνα πρόσωπα που 
επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό. 

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

Οι υποψήφιοι υποβάλλοντας σχετική αίτηση υποψηφιότητας αυτομάτως παρέχουν τη 
συγκατάθεση τους στην  Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ  για την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Η Επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (εε) 679/2016 του ΕΚ και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων). 

Για την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 
Αναστάσιος Σαρδέλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 

ΣΜΕ  …………/ 2023  

 

ΑΙΤΗΣΗ –  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 
...................................  

Αριθ. ανακοίνωσης 
 

  
Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 

[συμπληρώνεται από 
την ΑΝ.ΜΕΣΣ.ΑΕ-Α.ΟΤΑ] 

 

Προς την Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την υλοποίηση του 
Προγράμματος  «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
SARS-CoV-2 (COVID-19) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τα έτη 2021-2022»  
 

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

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

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

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

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

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

5. Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή 
: 

  Εκπληρωμένη 
: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

Α/Α Δικαιολογητικά Διατίθεται Δεν απαιτείται 

1 Αίτηση υποψηφιότητας   

2 Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης 
των προϋποθέσεων 
συμμετοχής 

  

3 Φωτοτυπία της αστυνομικής    

4 Βιογραφικό σημείωμα   

5 Φωτοαντίγραφο του βασικού 
τίτλου σπουδών και άλλων 
τίτλων εφόσον υπάρχουν 

  

6 Τεκμηρίωση Γενικής 
επαγγελματικής εμπειρίας 

  

7 Τεκμηρίωση Ειδικής 
επαγγελματικής εμπειρίας 

  

8 Βεβαίωση γνώσης χειρισμού 
Η/Υ 

  

9 Βεβαίωση γνώσης Αγγλικής 
γλώσσας (πρόσθετο προσόν) 
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