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Λαμία, 24 Απριλίου 2019 
Αρικμ. Πρωτ.: 1481 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 
ΘΕΜΑ: «Ανάρτθςθ προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ υποψθφίων για πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, για 

τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ  «Κζντρο Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» με 
κωδικό ΟΠ 5003707 του ΕΠ «τερεά Ελλάδα 2014-2020», ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ  με αρικμ. πρωτ 
1331/12-4-2019». 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σθν αρικμ. πρωτ 1331/12-4-2019 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ 

ζργου, για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Κζντρο Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) Περιφζρειασ τερεάσ 
Ελλάδασ» με κωδικό ΟΠ 5003707 του ΕΠ «τερεά Ελλάδα 2014-2020»,  

2. Σο από 24/04/2019 (ΠΣΑ/1481/24.04.2019) πρακτικό τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ 
και κατάρτιςθσ πινάκων πρόςλθψθσ προςωπικοφ, με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, για τθν υλοποίθςθ τθσ 
Πράξθσ «Κζντρο Τποςτιριξθσ Επιχειριςεων (ΚΤΕ) Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» με κωδικό ΟΠ 5003707 του 
ΕΠ «τερεά Ελλάδα 2014-2020» 

 
Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ  τερεάσ Ελλάδασ γνωςτοποιεί ότι, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Κζντρο Τποςτιριξθσ 
Επιχειριςεων (ΚΤΕ) Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ» με κωδικό ΟΠ 5003707 του ΕΠ «τερεά Ελλάδα 2014-2020», 
καταρτίςτθκαν από τθν αρμόδια επιτροπι, βάςθ τθσ (1) ςχετικισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, οι 
προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ και ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ 
Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ (www.pta.stereahellas.gr) ςτισ 24/04/2019. 

 Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν ζνςταςθ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
(υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά), θ οποία αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςθσ των πινάκων κατάταξθσ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ, ιτοι  από 25/04/2019, θμζρα Πζμπτθ, ζωσ 
και 6/05/2019, θμζρα Δευτζρα. 

Η ζνςταςθ κατατίκεται ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ ι αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω 
υπθρεςιϊν ταχυμεταφορϊν, εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου διάςταςθσ Α4, υπόψθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων, ςτθ 
διεφκυνςθ: 

Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξησ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ 

Λ. Καλυβίων 2, Λαμία 

Σ.Κ.: 35132 

Σηλζφωνο: 2231354721 

Φαξ: 2231354720 

Τπόψη τησ Επιτροπήσ Ενςτάςεων για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1331/12-4-2019 

Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για ςφναψη ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου για την θζςη με κωδικό 
…............... ςτο πλαίςιο  τησ Πράξησ με κωδικό MIS 5003707 και τίτλο «Κζντρο Τποςτήριξησ Επιχειρήςεων (ΚΤΕ) 

Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ», 
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τθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ενςτάςεων, ωσ θμερομθνία υποβολισ λογίηεται θ θμερομθνία που 
αναγράφεται επί του φακζλου από το φορζα αποςτολισ.  

Οι ενςτάςεισ κατά των προςωρινϊν πινάκων κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ. Ενςτάςεισ κατά του 
πίνακα ςυνολικά, ι κατά του ςυνόλου των υποψθφίων που προθγοφνται του ενιςτάμενου, κ.λπ. απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ. 

Ενθμερϊνονται οι υποψιφιοι ότι, ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 17/2002 Απόφαςθ τθσ Αρχισ Προςταςίασ 
Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, παρζχει 
τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία που αφοροφν τουσ λοιποφσ υποψθφίουσ, προκειμζνου να αςκιςουν τα 
δικαιϊματά τουσ, ςφμφωνα με τθ νόμιμθ διαδικαςία υποβολισ ενςτάςεων. 

 
υνθμμζνα: 
 Πίνακασ 1 - ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ  ΣΕΛΕΧΩΝ  ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ (κωδ 102) 

 
 
 
Εςωτερικι Διανομι: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράςθσ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΑΡΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ ΣΟΤ Π.Σ.Α. 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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