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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ                                                     

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                       Ιωάννινα, 12/12/2018         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                
 & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. :181869/13737 

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                              
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1 / 2018 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
 

 
 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 

Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/8-10-1997). 

5. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).  

6. Τις  διατάξεις  του  π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) 

όπως τροποποιήθηκαν με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  

και την αριθμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

7. Την παρ. 8 του άρθρ. 103 του Συντάγματος που απαγορεύεται η με νόμο μονιμοποίηση ή μετατροπή 

των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου. 

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 3449/5-2-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός  

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» 

(ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ). 
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9. Την από 22-3-2016 εγκύκλιο του ΑΣΕΠ «Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει». 

10.  Το Παράρτημα Ανακοινώσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «04.10.2016». 

11.  Το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14-03-2018». 

12.  Το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14-03-

2018». 

13. Την υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και 

Οικονομικών « Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» » (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/19-4- 2016). 

14. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β΄/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

15. Την αριθμ. 8/834/25-11-2016 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού & 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση για την υποβολή προτάσεων της Περιφέρειας 

Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα GREECE – ITALY 2014-2020 (ordinary)»  

16. Την υπ. αριθ. 12/23-11-2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου ( ΑΔΑ: ΩΦΜΚ7Λ9-ΞΣΩ) 

με θέμα: «προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην 

Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων και Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση 

μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων : «ERMIS, με κωδ.  5003751, και β) «CI-

NOVATEC, με κωδ.  5003479». 

17. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ (application form) του έργου “ERMIS” που έχει ενταχθεί στον Άξονα 2 Μέτρο 2.2. 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα-Ιταλία 2014-

2020» 

18. Το από 19/03/2018 υπογεγραμμένο εταιρικό συμφωνητικό (partnership agreement) του έργου ERMIS  

19. Το από 30/03/2018 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου που είναι ο 

επικεφαλής του έργου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος  

20. Το εγκεκριμένο ΤΔΕ (application form) του έργου “CI-NOVATEC” που έχει ενταχθεί στον Άξονα 1 

Μέτρο 1.1. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα-

Ιταλία 2014-2020».  

21. Το από 04/05/2018 υπογεγραμμένο εταιρικό συμφωνητικό (partnership agreement) του έργου CI 

NOVATEC  
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22. Το από  15/05/2018 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου που είναι ο 

επικεφαλής του έργου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος  

23. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318/6, στην οποία συμπεριλήφθηκαν τα 

ανωτέρω έργα α) με Κ.Α 2018ΕΠ31860018  και τίτλο  «ERMIS, MIS 5003751,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-

IT 2014-2020» και β) με Κ.Α. 2018ΕΠ31860009  και τίτλο «CI-NOVATEC,MIS 5003479,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, GR-IT 2014-2020», αντίστοιχα.  

24. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 (ΑΔΑ: 69ΔΨ7Λ9-ΩΣΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 

δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών 

Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020 και 

γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020 

25. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλής Εταίρος στο διασυνοριακό έργο με 

ακρωνύμιο ERMIS συνολικού προϋπολογισμού 900340,00 € και  επιμέρους προϋπολογισμού των 

δράσεων  της Περιφέρειας 392.000,00 €.  

26. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος στο CI NOVATEC με συνολικό προϋπολογισμό 

164.490,00 €.  

27. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών των εγκριθέντων έργων από το υπό πρόσληψη προσωπικό, 

δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας ή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

 
 

 
Ανακοινώνει 

 
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την 

κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα, και 

συγκεκριμένα των παρακάτω ατόμων, ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή εμπειρία (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Γ): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τόπος 
Εκτέλεσης 

Ειδικότητα  
Διάρκεια 

σύμβασης 
 

Ώρες 
απασχόλησ

ης 
ανά ημέρα 
(ενδεικτικά) 

Αριθμός 
ατόμων 

101 Ιωάννινα 

ΠΕ Μηχανικού  (ειδικότητας Μηχανικού 

Περιβάλλοντος) 

 

Έως 15 μήνες 3 ώρες 1 

102 Ιωάννινα 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

 
Έως  17 μήνες 4 ώρες 1 

103 Ιωάννινα 
ΠΕ Μηχανικού (ειδικότητας Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή 

Χημικού Μηχανικού) 
Έως 17 μήνες 4 ώρες 1 

104 Ιωάννινα 

ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών 

(ειδικότητας Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων 

Τέχνης) 

 

Έως 17  μήνες 8 ώρες 1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο  Μηχανικού Περιβάλλοντος και εν ελλείψει Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή 
Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή Μηχανικών 
Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΕΙ ή Χημικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού 
Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών 
Πόρων ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικού 
Μεταλλείων Μεταλλουργών ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα διασυνοριακής / 
διακρατικής συνεργασίας. 
γ)Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «22-11-2018»  
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102 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση 
Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 
2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών 
Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή 
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή 
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και εν ελλείψει πτυχίο ή δίπλωμα 
οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή 
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
 
β) Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα διασυνοριακής / 
διακρατικής συνεργασίας. 
 
γ)Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «22-11-2018»  
 

Κωδικός απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 

α) Πτυχίo Χημικού Μηχανικού και εν ελλείψει Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή Αγρονόμου 
Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ΑΕΙ ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού 
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Σελίδα 6 από 13 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή 
Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών ή δίπλωμα 
ΤΕΙ ειδικότητας Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 
ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 
β)Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 
προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «22-11-2018»  
 

Κωδικός απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

104 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ειδικότητας Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ή ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός απασχόλησης 
 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή πρόσθετη επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία 
 

101, 102, 103, 104 
Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα διασυνοριακής / 
διακρατικής συνεργασίας. 

101, 102, 103 

α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
(τίτλος με κατεύθυνση σχετική με το αντικείμενο) 
β) Διδακτορικό δίπλωμα από ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (τίτλος με 
κατεύθυνση σχετική με το αντικείμενο) 

101, 102, 103,104 

Γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το ειδικό 
παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «22-11-2018»  
 

101, 102, 103,104 
 Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ 
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Σελίδα 7 από 13 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ή ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «19-09-2018». 
 

103 
Γνώση – εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων διερεύνησης έργων τέχνης. 
 

 
 
 

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα συναφθούν θα ισχύουν μέχρι τη λήξη κάθε έργου και με 
δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης του έργου), για την υλοποίηση των παρακάτω 
προγραμμάτων, ανά κωδικό απασχόλησης: 
 
Κωδικοί απασχόλησης: 101 
Πρόγραμμα: Greece – Italy (Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020   
Τίτλος Έργου: : ERMIS  
Σύντομη περιγραφή έργου: Το Έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας 

των δύο Περιφερειών στην αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια 

πλατφόρμα από εξελιγμένης τεχνολογίας εργαλεία που θα περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφορία για 

την άμεση αντίδραση και την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων μέσων έπειτα από ένα 

καταστροφικό συμβάν. Στις δράσεις του Έργου περιλαμβάνονται: 

 υλοποίηση μηχανισμών που επιτρέπουν την άμεση διάθεση προς το ευρύ κοινό, οδηγιών κρίσιμων για 

την ασφάλεια του σε περίπτωση φυσικών καταστροφών   

 σύνταξη επικαιροποιημένων χαρτών των ενεργών ρηγμάτων και των επικίνδυνων για κατολίσθηση 

σημείων σε επιλεγμένες περιοχές των Περιφερειών από τους επιστημονικού φορείς που μετέχουν στο 

έργο.  

 κατάρτιση ενός κοινού προγράμματος δημιουργίας  και  εκπαίδευσης Εθελοντικών Ομάδων στις δύο 

Περιφέρειες που θα συνδράμουν τον Κρατικό μηχανισμό στην άμεση ανταπόκριση έπειτα από μεγάλες 

καταστροφές. 

 Σύνταξη, με την συνδρομή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), οδηγού 

ετοιμότητας και ασφάλειας για το ευρύ κοινό, ο οποίος σε συνδυασμό με ασκήσεις ετοιμότητας στα 

σχολεία, θα συμβάλλει στην εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών αντίδρασης έπειτα από φυσικές 

καταστροφές.  

Το άτομο που θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

υπηρεσίες: 

 Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου 

 Υποστήριξη για τη δημιουργία και υποβολή τεχνικών και οικονομικών αναφορών προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τεχνική επιμέλεια παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου 

 Υποστήριξη στον συντονισμό / διοίκηση της Ομάδας Έργου για την ορθή υλοποίηση των 

δράσεων και των παραδοτέων του έργου, που εντάσσονται στα καθήκοντα της Περιφέρειας 

Ηπείρου ως Επικεφαλής Εταίρου  

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμού, ποιοτικό έλεγχο 
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 Υποστήριξη στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας / διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς 

τεχνογνωσίας 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με 

το πλάνο του έργου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Συντονιστή του Έργου στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, προετοιμασία αναγκαίου υλικού 

 Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης 

 Συμμετοχή και έλεγχος των παραδοτέων και του φυσικού αντικειμένου του Έργου, σχετικά με τις 

μελέτες και μεθοδολογίες για την επίπτωση των σεισμών τόσο στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. 

 

 

Κωδικοί απασχόλησης: 102,103,104 
Πρόγραμμα: Greece – Italy (Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020   
Τίτλος Έργου:  CI-NOVATEC 

Σύντομη περιγραφή έργου: Το έργο CI-NOVATEC, επικεντρώνεται στα Τοπικά Cluster Τουρισμού 

(Local Tourism Clusters) που αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης 

των τοπικών οικονομιών εντός της διασυνοριακής περιοχής και αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με γεωγραφική συγκέντρωση, που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη (ή 

ομάδα πελατών), δηλαδή τον επισκέπτη, αλλά μπορεί να ανήκουν σε διάφορους κλάδους όπως 

αμιγώς Τουρισμό, Δημιουργική Βιομηχανία, Διατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή, Μεταφορές κλπ. Το 

έργο έρχεται να ικανοποιήσει μέσω της εφαρμογής μιας καινοτόμου μεθοδολογίας, τη συλλογή 

δεδομένων εμπειρίας βάσει αποτελέσματος, από τον ίδιο τον επισκέπτη, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν επιχειρηματικές και πολιτικές αποφάσεις, με στόχο τη 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας του τοπικού οικοσυστήματος Τουρισμού. Επιπλέον με τη χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού θα γίνει εκτίμηση και πιστοποίηση βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων 

που υπάρχουν στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

Τα τρία άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχουν ενδεικτικά τις παρακάτω 

υπηρεσίες: 

 Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου 

 Υποστήριξη για τη δημιουργία και υποβολή τεχνικών και οικονομικών αναφορών προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τεχνική επιμέλεια παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου. 

 Υποστήριξη στον συντονισμό / διοίκηση της Ομάδας Έργου για την ορθή υλοποίηση των 

δράσεων και των παραδοτέων του έργου, που εντάσσονται στα καθήκοντα της Περιφέρειας 

Ηπείρου ως συμμετέχοντα. 
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 Υποστήριξη στον συντονισμό / υποστήριξη της Τοπικής Ομάδας Φορέων, οργάνωση και 

υλοποίηση των προγραμματισμένων συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας για την ορθή υλοποίηση 

δράσεων έργου, καταγραφή πρακτικών των προγραμματισμένων συναντήσεων 

 Υποστήριξη στην παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμού, ποιοτικό έλεγχο 

 Υποστήριξη στον συντονισμό συναντήσεων εργασίας / διαβουλεύσεων και δράσεων μεταφοράς 

τεχνογνωσίας 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα με 

το πλάνο του έργου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Συντονιστή του Έργου στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, προετοιμασία αναγκαίου υλικού 

 Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης 

 Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επιτραπεί η εξέταση και η ανάλυση των 

κειμηλίων. 

 Η εκτίμηση και η αξιολόγηση των κειμηλίων. 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων των κειμηλίων. 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί 
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη 
συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). 
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε 
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς 
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
ειδικότητας που επιλέγουν. 
3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο ή 
μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί για 
λιποταξία. 
4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην 
είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω 
καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), 
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
5. Να είναι ηλικίας έως 65 ετών. 
6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας, γνώση 
χειρισμού Η/Υ), όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω καθώς και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή), 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο της 
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Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της Περιφέρειας και 
να συμμετέχουν στις συναντήσεις και συσκέψεις του έργου όπου και όταν πραγματοποιούνται και 
μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο από τους Συντονιστές των Έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου. 
 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
1. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 
2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα 
(ΠΙΝΑΚΑΣ Β) καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (βαθμολογείται ένας 
τίτλος με κατεύθυνση σχετική με το αντικείμενο) 

10 μόρια 
 

β) Διδακτορικό δίπλωμα από ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής (βαθμολογείται ένας τίτλος 
σχετικός με το αντικείμενο) 

20 μόρια 
 

γ)Γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης 
γλωσσομάθειας προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του 
ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «22-11-2018»  
 

1. Άριστη γνώση        10 μόρια 
2. Πολύ καλή γνώση 10 μόρια 
3. Καλή γνώση           10 μόρια 

 

δ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης γνώσης 
χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του 
ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «19-09-2018». 

10 μόρια 
 

ε) Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα διασυνοριακής 
/διακρατικής συνεργασίας 
 

1. Ενός έτους κατ’ ελάχιστο σχετική εμπειρία: 
40 μόρια 
2. Σχετική εμπειρία άνω των δύο ετών: 
50 μόρια 
3. Σχετική εμπειρία πλέον των δύο ετών 10 μόρια για 
κάθε επιπλέον έτος έως πέντε ετών. 

στ) Γνώση – εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών 
μεθόδων διερεύνησης έργων τέχνης. 

1. Ενός έτους κατ’ ελάχιστο σχετική εμπειρία: 
40 μόρια 
2.  Σχετική εμπειρία πλέον του έτους 10 μόρια για κάθε 
επιπλέον έτος έως πέντε ετών.  
 

ζ) Ανήλικα τέκνα 1 μόριο ανά ανήλικο τέκνο 
 

η) Ανεργία (έως 12 μήνες) 1 μόριο ανά μήνα ανεργίας 
 

 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλους τους κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
σχετικά με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων διασυνοριακής /διακρατικής συνεργασίας. Για την 
απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικά δικαιολογητικά. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των λοιπών 
ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση, το Ειδικό 
Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «22.11.2018», το Ειδικό Παράρτημα 
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17.02.2018» και το Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης «04.10.2016» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του 
ανωτέρω Παραρτήματος. 
Ιδιαίτερα για την απόδειξη της εμπειρίας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα διασυνοριακής /διακρατικής 
συνεργασίας, πλέον των πιστοποιητικών απόδειξης εμπειρίας που αναφέρονται στο Παράρτημα 
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 15, απαιτείται και η 
προσκόμιση βεβαίωσης φορέα για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας υλοποιηθέντος έργου με αναφορά στον 
τίτλο του έργου και του προγράμματος ή βεβαίωσης φορέα περί καλής εκτέλεσης ή ενός πρακτικού 
παραλαβής εκπόνησης σχετικής μελέτης ή έργου. Και για την απόδειξη της  γνώσης – εμπειρίας στη χρήση 
φασματοσκοπικών μεθόδων διερεύνησης έργων τέχνης απαιτείται είτε μεταπτυχιακός   ή διδακτορικός 
τίτλος, σχετικός με το αντικείμενο, είτε, αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία, πλέον των πιστοποιητικών 
απόδειξης εμπειρίας που αναφέρονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 
(ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη, όπου θα περιγράφεται ρητά η ενασχόληση με το 
ανωτέρω αναφερόμενο αντικείμενο. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με 
σήμανση έκδοσης «14.03.2018», το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 
«14.03.2018» και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης 
«04.10.2016»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας & Πρέβεζας και στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου(www.php.gov.gr). Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης 
στο φορέα. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο – 
Τ.Κ.  45 221 (τηλ. επικοινωνίας: 26513-64236). 
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. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με την ίδια αίτηση για κάθε κωδικό θέσης για τον οποίο διαθέτει 
τα απαιτούμενα προσόντα (ΠΕ), με σειρά προτίμησης. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο 
κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Ηπείρου και στην ιστοσελίδα της, ήτοι από  13 Δεκεμβρίου 2018 
έως και 26 Δεκεμβρίου 2018. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην 
αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρ. 8 παρ. 4 του Ν. 
1599/1986). 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου(www.php.gov.gr) όπου θα αναρτηθεί και η 
παρούσα ανακοίνωση. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων, ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων  
Έπειτα από την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, η υπηρεσία τους κατατάσσει για κάθε κωδικό 
απασχόλησης βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα. Σε περίπτωση  
ισοβαθμίας, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία σε διασυνοριακά 
προγράμματα ή προγράμματα διακρατικής συνεργασίας. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας, η σειρά 
μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

http://www.php.gov.gr/
http://www.php.gov.gr/
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Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου(www.php.gov.gr)  ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στον φορέα 
το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία μας 
στην ακόλουθη δ/νση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο – 
Τ.Κ.  45 221. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Απασχόληση 
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση 
ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ 
λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους που δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της 
νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή 
τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 
Απασχολούμενοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους 
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας θέσης απασχόλησης, κατά τη σειρά 
μοριοδότησής τους σε αυτόν. 
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω 
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου ή 
της αντίστοιχης παράτασης. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Περιορισμοί 
Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να έχουν παράλληλη σύμβαση έργου με την Περιφέρεια Ηπείρου ως μέλη 
ομάδας έργου στα έργα που αναφέρονται στην παρούσα ή σε άλλα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

 
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣ: : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ, 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 
 Πλατεία Πύρρου 1,  
Διοικητήριο – Τ.Κ.  45 221 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………… 
 
ΟΝΟΜΑ: ………………………………. 
 
ΠΑΤΡ/ΜΟ: …………………………….. 
 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
ΤΗΛ.: …………………………………... 
E-MAIL:……………………………….. 
 
Ιωάννινα, / / 2018 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω: 
 
1………………………………………. 
2………………………………………. 
3………………………………………. 
4………………………………………. 
5………………………………………. 
6………………………………………. 
 
 
 
 
 
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
(ονοματεπώνυμο-υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την παρούσα 
αίτησή μου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΜΕ 
1/2018 Ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για τους εξής κωδικούς απασχόλησης και κατά 
σειρά προτεραιότητας: 
1)………………. 
2)………………. 
3)………………. 
4)………………. 
Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 
όρους της αναφερόμενης Ανακοίνωσης και 
δηλώνω ότι: 
1.Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 
που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της ειδικότητας που επιλέγω. 
2. (για άνδρες υποψήφιους) Έχω εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές ή έχω πάρει αναβολή για  
διάστημα τουλάχιστον ίσο της απασχόλησης και  
δεν έχω καταδικασθεί για λιποταξία. 
3. Δεν έχω κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) δεν έχω 
καταδικαστεί για κακούργημα και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είμαι 
υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 
αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν 
έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν 
τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση 
(πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο 
αυτές καταστάσεις. 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσας 
και των συνημμένων δικαιολογητικών είναι 
αληθή και δεσμεύομαι να προσκομίσω 
πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον μου 
ζητηθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου. 
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