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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
Επιλογή Στελεχών των Τοπικών Δομών Στήριξης 

Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., 
αναπτυξιακή εταιρία της Αυτοδιοίκησης με μελετητική, συμβουλευτική δραστηριότητα, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην 
Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριμένα από 
Εθνικούς Πόρους (ποσοστό 20%) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ποσοστό 
80%), αναζητεί στελέχη για την συγκρότηση Τοπικών Δομών Στήριξης με στόχο την 
παρακολούθηση και υποστήριξη των ενεργειών Κατάρτισης. 

Οι Τοπικές Δομές υποστήριξης θα συγκροτηθούν σε επίπεδο χωρικής ενότητας, σε 
επίπεδο περιφέρειας αλλά και όπου χρειάζεται και σε επίπεδο Νομού. Οι τέσσερις 
χωρικές ενότητες, στις οποίες έχει χωριστεί το έργο είναι: 

• Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

• Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, 
Δυτικής Ελλάδας Ιονίων Νήσων 

• Περιφέρειες Αττικής -1, Κρήτης 

• Περιφέρειες Αττικής -2, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου 

Τα στελέχη που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Δομές Στήριξης θα πρέπει να είναι : 

• Σύμβουλοι Ανάπτυξης των νομών 
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• Τεχνικοί Σύμβουλοι σε θέματα ΤΠΕ των Δήμων  

Το πλαίσιο λειτουργίας, συνοπτικά, αφορά στα κάτωθι:  

• Η κάθε τοπική δομή συνεργάζεται με τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς 
και τον Α΄/βάθμιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής ευθύνης τους. 

• Οποιαδήποτε ενέργεια αναφέρεται στην «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική 
Ανάπτυξη Α.Ε.» (Αναθέτουσα Αρχή). 

• Την ευθύνη του συντονισμού της κάθε Τοπικής Δομής έχει μόνο η 
«Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε.» 

Τα κύρια καθήκοντα των στελεχών των Τοπικών Δομών Στήριξης σε επίπεδο χωρικής 
ενότητας  σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή (ΠΕΤΑ), αφορά στα ακόλουθα: 

• Έλεγχος για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος 
Τηλεκατάρτισης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ανάδοχου και βασικά στις 
ώρες της κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο αλλά και κατά την διάρκεια 
υλοποίησης των τεστ αξιολόγησης. 

• Επιβεβαίωση και επαλήθευση των στοιχείων των εργαζομένων ΟΤΑ που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

• Παρακολούθηση και συμμετοχή στην επικοινωνία του αναδόχου με τους 
εκπροσώπους των ΟΤΑ για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και υλοποίηση 
των δράσεων αλλά και για την βέλτιστη προσέλκυση. 

• Συμμετοχή, έλεγχος στην προετοιμασία για την εξεύρεση και τη κατάλληλη 
διαμόρφωση των χώρων, διεξαγωγής των δράσεων του προγράμματος. 

• 15μερες Αναφορές προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΠΕΤΑ Α.Ε.) για την πορεία 
υλοποίησης του Προγράμματος 

• Υποβολή προτάσεων  στον ανάδοχο που θα συμβάλουν στη καλύτερη 
υλοποίηση των δράσεων πριν και στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 
τηλεκατάρτισης, όπου εντοπίζονται αδυναμίες και προβλήματα. 

• Αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος για την άρτια 
εκτέλεση του έργου της Τοπικής Δομής Υποστήριξης 

• Υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την προώθηση 
των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απαραίτητα Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ 
ή ισότιμο). Επιθυμητά προσόντα αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα Αυτοδιοίκησης και 
Κατάρτισης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό του σημείωμα, μέχρι τις 6 
Αυγούστου 2009, στην ηλεκτρονική διεύθυνση peta@info-peta.gr με την ένδειξη 
Τοπικές Δομές Στήριξης. 
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