
 

 

 

 

 
Toέργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και 
Ιταλίας 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

Η Διοικητική Επιτροπή του ΕπιμελητηρίουΆρτας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός 

της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” 

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

2014) 

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

1997) 

4. 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». 

5. 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 

6. Την Υπ’ αρ. 304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

7. Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) 

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014 

(Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))» 



 
Toέργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

 

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και 
Ιταλίας 

 

   

8. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο2014−2020 

9. Το Ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

10. Το Ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

11. Το Ν. 3861/2010(Α’ 112)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

12. Την με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

13. Τη με αρ. πρωτ. 300885/MA3598/22-7-2016 1η Πρόσκληση του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

14. της με ημερομηνία 156/18- 02.10.2018 επιστολής της Κοινής Γραμματείας 
Προγράμματος «Greece – Italy 2014-2020» σχετικά με την τελική έγκριση του 
έργου με ακρωνύμιο “INNO.TRITION” 

15. Το υπ. αρ. 6/31-10-2018 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

με τίτλο "INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS 

IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM 

ANIMALS", σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 1261/3-1061 

16. Το υπ. αρ. 10/26-11-2018 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικoύ 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί αποδοχής ένταξης της πράξης 

17. Τoαπό 01-04-2019 εταιρικό συμφωνητικό (Partnership agreement) του έργου 

«Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition 

for the production of functional foods from animals» και ακρωνύμιο 

"INNO.TRITION" και τα παραρτήματα αυτού, 

18. Το από 01-04-2019 συμφωνητικό (subsidy contract) του έργου«Innovative use of 

olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production 

of functional foods from animals» και ακρωνύμιο "INNO.TRITION" 

19. Το υπ. αρ. 5/15-05-2019 (θέμα 6ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί συγκρότησης ομάδας 

έργου  

20. Το υπ. αρ. 5/15-05-2019 (θέμα 8ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί εξουσιοδότησης της 

Διοικητικής Επιτροπής για λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης και 

παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου INNO.TRITION 



 
Toέργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

 

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και 
Ιταλίας 

 

   

21. Το υπ’ αριθ.12/30-05-2019 (θέμα3ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως της 

Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης των διαδικασιών 

πρόσληψης εξωτερικού συνεργάτη 

22. Το υπ. αριθμ. 12/ 30-05-2019 (Θέμα 23) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως της 

Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας περί συγκρότησης επιτροπής 

Αξιολόγησης προσωπικού  

23. Την αρ. πρωτ. 70571/03-07-2019 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί ένταξης στο ΠΔΕ, στη ΣΑΕΠ-318/6 του έργου INNOTRITION (κωδ. 

έργου 2019ΕΠ31860001) 

 

 

Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη 

αναγκών του και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται παρακάτω 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): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης  

Τόπος 

εκτέλεσης 

Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης  

Αριθμός 

Ατόμων  

104 Άρτα TE Τεχνολόγων Γεωπόνων 31/03/2021 

(με 

δυνατότητα 

παράτασης, 

χωρίς 

περαιτέρω 

οικονομική 

επιβάρυνση) 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόληση 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα 

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 



 
Toέργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

 

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και 
Ιταλίας 

 

   

104 Α)Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή 

Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και 

Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής 

Βιοσυστημάτων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή 

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή 

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Εμπορίας και 

Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή 

Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Οικολογίας και 

Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή 

Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών 

Προϊόντων ή Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκομίας- Αλιείας ή Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπή, 

αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.    

Β)Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης 

γλωσσομάθειας προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ με 

σήμανση έκδοσης 14-3-2018 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.  

Γ)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, 

(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο τρόπος 

απόδειξης χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το νέο παράρτημα του ΑΣΕΠ 

με σήμανση έκδοσης 14-3-2018 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ή ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης  

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή πρόσθετη επιθυμητή 

επαγγελματική εμπειρία  

104 Α. Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οποιοσδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 

Β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ/ΤΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής 



 
Toέργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

 

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και 
Ιταλίας 

 

   

Γ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ιταλικά) 

Δ. Γενική εμπειρία 

Ε. Εμπειρία/ Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα  

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Innovativeuse of olive, 

winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional 

foods from animals», με το Ακρωνύμιο INNO.TRITION και Κωδικό MIS 5003778 στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2014-

2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας 

(2019ΕΠ31860001). 

 

Η Σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί θα ισχύει μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι 

31/03/2021, με δυνατότητα παράτασης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση (σε 

περίπτωση παράτασης του έργου), για την  υλοποίηση του παρακάτω προγράμματος, ανά 

κωδικό απασχόλησης: 

Κωδικός απασχόλησης: 104 

Πρόγραμμα: Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 

Τίτλος Έργου:“Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal 

nutrition for the production of functional foods form animals” 

Σύντομη περιγραφή έργου: Το Έργο αντιμετωπίζει την κοινή πρόκληση των δύο χωρών 

(Ελλάδας – Ιταλίας) να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα μαζικά βιομηχανοποιημένων 

παραγόμενων προϊόντων (ελιά, κρασί, τυροκομικά προϊόντα) στη διατροφή των ζώων για 

την παραγωγή βιοενεργών συστατικών ζωοτροφών και λειτουργικών τροφίμων με βιώσιμο 

και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Βασικός στόχος του έργου είναι να παράγει 

υψηλότερης ποιότητας ζωοτροφές χρησιμοποιώντας συστατικά χαμηλού κόστους (από τα 

απόβλητα) με καινοτόμο τρόπο, καθιστώντας αφενός την τοπική αγροτοβιομηχανία πιο 

ανταγωνιστική και αφετέρου αναβαθμίζοντας το περιβάλλον μέσα από τη μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση και αξιοποίηση των αποβλήτων) των 

εμπλεκόμενων βιομηχανιών. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός απασχόλησης: 104 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 



 
Toέργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

 

 

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και 
Ιταλίας 

 

   

Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης για το άτομο με το οποίο θα συναφθεί η σύμβαση 

μίσθωσης έργου είναι: 

 Οργανωτική και συμβουλευτική υποστήριξη της Ομάδας έργου που έχει 

συγκροτηθεί  

 Εκτέλεση διαδικασιών και καθηκόντων του Επιμελητηρίου για την ορθή 

υλοποίηση του έργου και των απαιτήσεων αυτού καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης 

 Διοικητική διαχείριση/ υποστήριξη του έργου 

 Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων που εκτελούνται 

 Προέλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών 

 Συλλογή πληροφοριών για τις αναφορές προόδου και προετοιμασία αιτημάτων 

πιστοποίησης δαπανών για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

 Ενέργειες για αιτήματα τροποποίησης, εάν απαιτηθεί 

 Ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της πράξης 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία συμμετοχής για τις 

Τεχνικές συναντήσεις της πράξης  

 Παρακολούθηση και συνεργασία όπου απαιτείται για την τήρηση των κανόνων 

δημοσιότητας του έργου σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος και συμβολή 

στον καθορισμό επικοινωνιακής πολιτικής  

 Επικοινωνία με τον Κύριο Δικαιούχο και τους λοιπούς εταίρους της Πράξης καθώς 

και τη Διαχειριστική Αρχή για θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης της 

πράξης 

 Επικοινωνία με την αρμόδια Αρχή Πληρωμής και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 

για τη διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της οικονομικής υλοποίησης του έργου. 

 Υποστήριξη της Επιστημονικής Επιτροπής και τους άλλους εταίρους του έργου για 

την απογραφή και την ανάλυση του επιπέδου της αξιοποίησης στα αντικείμενα με 

τα οποία σχετίζεται η πράξη (προσβασιμότητα, βιώσιμος τουρισμός, 

περιβαλλοντική προστασία) με διενέργεια έρευνας σε σχετική βιβλιογραφία, 

θεωρητικό υπόβαθρο, αναζήτηση καλών πρακτικών και σύνταξη προτάσεων 

σχετικά. 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις 

εργασίας, σύμφωνα με το πλάνο του έργου 
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 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία τευχών δημοπράτησης 

προμηθειών και υπηρεσιών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

συμβασιοποίησης, σύμφωνα με το πλάνο των διαγωνισμών 

 Τεχνική επιμέλεια των παραδοτέων του έργου  

 Συνεχή επικοινωνία με τους εταίρους του έργου 

Η νέα θέση εργασίας αφορά τον Project Manager του έργου, εκτελώντας τα απαιτούμενα 

κατά περίπτωση για το έργο καθήκοντα. 

Η συνολική αμοιβή για όλη τη διάρκεια του έργου (έως 31/03/2021 με δυνατότητα 

παράτασης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση)συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και όλων των πιθανών κρατήσεων που βαρύνουν τον απασχολούμενο είναι 

26.328,90 €. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

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, 
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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 

του Επιμελητηρίου Άρτας, τηρώντας το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας του 

Επιμελητηρίου, στην έδρα του Κ. Αιτωλού &Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47132, να χρησιμοποιούν 

τον εξοπλισμό του Επιμελητηρίου Άρτας και να συμμετέχουν στις συναντήσεις και 

συσκέψεις του έργου, όπου και όταν πραγματοποιούνται και όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα που ζητούνται ανωτέρω, θα 

αξιολογηθούν εν συνεχεία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α. Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οποιοσδήποτε 

πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ/ΤΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας (βαθμολογείται ένας τίτλος) 

 

 

 

15 μόρια 

Β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ/ΤΕΙ 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  

(βαθμολογείται ένας τίτλος) 

1. Οποιασδήποτε 

ειδικότητας/αντικειμένου 

10 μόρια 

2. Συνάφεια με τη δραστηριότητα του 

έργου 

20 μόρια 

Γ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ιταλικά) 1.  Καλή γνώση:              5 μόρια 

2. Πολύ καλή γνώση:    10 μόρια 

3. Άριστη γνώση:           15 μόρια 

Δ. Γενική επαγγελματική εμπειρία 1. Έως ενός έτους:         5 μόρια 

2. Έως 3 έτη           :       10 μόρια 

3. Άνω των 3 ετών:       15 μόρια 
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E.Εργασιακή εμπειρία στη Διοικητική και οικονομική 

υποστήριξη έργου 

 

1. Τουλάχιστον ενός ευρωπαϊκού έργου 

5 μόρια 

2. > 1 ευρωπαϊκού έργου  

10 μόρια 

ΣΤ.Συνέντευξη υποψηφίου 

Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να 

αποδείξει τα ανωτέρω προσόντα καθώς και είναι 

δυνατόν να υποβληθεί σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων κ.λπ. 

1. Σχετικά επαρκή προσόντα για την 

υλοποίηση του έργου 

5 μόρια 

2. Αρκετά ικανοποιητικά προσόντα για 

την υλοποίηση του έργου 

15 μόρια 

3. Απόλυτα ικανοποιητικά προσόντα για 

την υλοποίηση του έργου 

25 μόρια 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «04-10-2016» 
(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα 
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «04-10-2016», δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.  
 
 
Για την κατάθεση των ως άνω δικαιολογητικών επισημαίνονται και τα εξής: 

 Οι ξένοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (74 Α΄), καταργείται η 

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες. 

 Αντίστοιχα γίνονται δεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 

αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του δημοσίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
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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 του Επιμελητηρίου Άρτας και 
στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας (www.e-artas.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: 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου 47132 ΑΡΤΑ, υπόψιν κ. Γκολομάζου 
Ιωάννη Προέδρου Επιμελητηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2681028728). 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. 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο 
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της ανάρτησης της 
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας (www.e-artas,gr).  
Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου 
Άρτας έως και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. .  
 
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. 4του Ν. 1599/1986). 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας 
στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας (www.e-
artas.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.  
 
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 της υπηρεσίας μας, στο 
Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας (www.e-artas.gr), 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.e-artas,gr/
http://www.e-artas.gr/
http://www.e-artas.gr/
http://www.e-artas.gr/
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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: 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου 47132 ΑΡΤΑ, υπόψιν κ. Γκολομάζου 
Ιωάννη Προέδρου Επιμελητηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2681028728). 
 
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. 
 
Δύναται, στην περίπτωση που αποχωρήσει ο απασχολούμενος, να αντικατασταθεί από 
άλλον εγγεγραμμένο και διαθέσιμο στον πίνακα της οικείας θέσης απασχόλησης, κατά τη 
σειρά μοριοδότησης τους σε αυτόν ή να εκδοθεί νέα προκήρυξη, με απόφαση της 
Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας.  
 
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. 
 
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»με σήμανση έκδοσης «04-10-2016», το 
οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής καθώς και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης 
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης«14-3-2018» και Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση 
έκδοσης «14-3-2018» . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα 
αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣ ΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της 
ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, 
δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. 
Έργου (ΣΜΕ).  
 

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 


