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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ  
 
              Ν.Π.Δ.Δ.  
Δ/νση: Κ.Αιτωλού& Ν. Πριοβόλου 
Τ.Κ.: 47132 Άρτα 
Τηλέφωνο:2681028728 
Fax:2681078654 
email:epimarta@otenet.gr 
Website:www.e-artas.gr 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                                                                     Άρτα, 22-3-2022 
                                       Αρ. Πρωτ.: 338 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

Το Επιμελητήριο Άρτας 

 

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. 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΄))» 

ΑΔΑ: 9ΤΦ6469ΗΛ4-ΡΙΡ



 

2 

 

7. 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 

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

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

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10. 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”, 

11. 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» 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 291/04.02.2020 Πρόσκληση με κωδικό 88/2019, της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΈΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Το υπ’ αρ. 8/ 20-07-2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου 

Άρτας περί έγκρισης του σχεδίου υποβολής στην πρόταση του έργου (ΑΔΑ: 

ΩΗΩΗ469ΗΛ4-Ξ4Γ) 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 798/ 29-03-2021 Απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα 

«Ένταξη της Πράξης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΆΡΤΑΣ”», με κωδικό ΟΠΣ 5069853 στο Ε.Π. ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.  

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 528/ 27-05-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού 

Συμβουλίου αρ. 5/ 17-05-2021 με θέμα «Συγκρότηση Ομάδας Έργου- Υλοποίηση 

του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΆΡΤΑΣ” (ΑΔΑ: 66Τ0469ΗΛ4-413) 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 700/ 27-07-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού 

Συμβουλίου αρ. 7/ 19-07-2021 με θέμα «Ενημέρωση για τις ενέργειες υλοποίησης 

του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΆΡΤΑΣ” (ΑΔΑ: 9ΖΗ8469ΗΛ4-99Δ) 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 701/ 27-07-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού 

Συμβουλίου αρ. 7/ 19-07-2021 με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για 

την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΆΡΤΑΣ” (ΑΔΑ: 6ΦΝΟ469ΗΛ4-8Λ0) 

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 685/ 19-07-2021 Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ιδία Μέσα 

(ΑΥΙΜ) του Υποέργου 3 «Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση του έργου 
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της Πράξης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΆΡΤΑΣ”» 

19. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΟΠΣ: 5069853) 

20. Την απόφαση αρ. 2/ 25-02-2022 του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Άρτας 

περί έγκρισης του Σχεδίου Ανακοίνωσης υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2022 για την πρόσληψη 

προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΆΡΤΑΣ» 

21. Την υπ΄αρ. πρωτ. 70/22-03-2022 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ: ΨΩΗΤ469ΗΛ4-Ρ0Ψ)   

22. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου 

 

 

Ανακοινώνει 

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

αναγκών του Επιμελητηρίου Άρτας 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 

Θέσης 

Τόπος 

εκτέλεσης 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Ώρες 

απασχόλησης 

ανά ημέρα 

(ενδεικτικά) 

Αριθμός 

Ατόμων 
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Άρτα 

 

 

ΠΕ Διοικητικού -

Οικονομικού 

Έως 28/02/2023 με 

δυνατότητα 

παράτασης σε 

περίπτωση 

παράτασης του έργου 

 

 

Έως 8 ώρες  

 

 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ομώνυμου, κατά ειδικότητα, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
Β) Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14-1-2022».  

ΑΔΑ: 9ΤΦ6469ΗΛ4-ΡΙΡ



 

4 
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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 14-03-2022.   

 

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

απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης  

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή πρόσθετη επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία  

 

 

101 

Α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ/ΤΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  

Β. Εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 

(διοικητική – οικονομική υποστήριξη έργου)  

Γ. Διαχείριση τουλάχιστον ενός (1) έργου με αντικείμενο την υποστήριξη ανέργων 

Δ. Συνέντευξη υποψηφίου 

 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί θα ισχύει έως 28/02/2023 με δυνατότητα 

παράτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, για την υλοποίηση του παρακάτω προγράμματος.  

Κωδικός απασχόλησης: 101 

Τίτλος Πράξης: Αναβάθμιση Δεξιοτήτων σε Ανέργους και Ενίσχυση των Προοπτικών Ένταξης 

στην Αγορά Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.  

Σύντομη περιγραφή έργου:  
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων από ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας 

με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας.  

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες.  

 

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

παρακάτω υπηρεσίες:  

 Το συντονισμό και την παρακολούθηση της Πράξης 

 Τη διαχείριση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης 

 Την οικονομική/ λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση της Πράξης 

 Την υποστήριξη της διενέργειας της διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων για συμμετοχή 

στο έργο 
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 Την υποστήριξη του Δικαιούχου (σε θέματα διαγωνισμών, επικοινωνίας με την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης και κάθε άλλη εμπλεκόμενη αρχή κλπ.). 

 Τον έλεγχο των ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης 

 Τη διεξαγωγή ελέγχων που αφορά στο Υποέργο συμβουλευτικής, κατάρτισης και 

πιστοποίησης (Υποέργα 1). Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι 

κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης και των εξετάσεων πιστοποίησης, 

με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επαλήθευση 

της ορθής και άρτιας υλοποίησης των εν λόγω Υποέργων από τον Ανάδοχο του 

Υποέργου 1, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σύμβασής του με το Δικαιούχο της 

Πράξης. 

 Τη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για τον Ανάδοχο του Υποέργου 1 (συμβουλευτικής 

- κατάρτιση- πιστοποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Παραδοτέα:  

- Δήλωση Έναρξης Έργου 

- Αποφάσεις ΔΣ του Δικαιούχου φορέα 

- Μηνιαίες Αναφορές Προόδου του Υπευθύνου έργου 

- Πρωτόκολλα παραλαβής και πιστοποίησης της Ποιότητας των παραδοτέων 

- Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών 

- Τεύχη Δημοπράτησης και παρακολούθηση και παραλαβή του Υποέργου 1  

- Φάκελοι Οικονομικής Διαχείρισης 

- Αποδεικτικά πληρωμής συμβούλων, εκπαιδευτών κατάρτισης, ωφελούμενων  

- Αξιολόγηση αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και on-going αξιολόγηση των 

παρεμβάσεων 

 

Η συνολική αμοιβή για όλη τη διάρκεια του έργου (έως 28/02/2023 με δυνατότητα 

παράτασης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση) συμπεριλαμβανομένου του 

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

χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (16.950,00 €).  

Η αμοιβή του επιλεχθέντος ατόμου θα είναι ωριαία με βάση τις ανθρωποώρες 

απασχόλησης που θα αποδεικνύονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Επιμελητήριο Άρτας 

& βάσει των μηνιαίων απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets) και των 

μηνιαίων φύλλων περιγραφής των εργασιών (Εκθέσεις πεπραγμένων)  που εκτελέστηκαν. 

Οι ανθρωπομήνες απασχόλησης (Α/Μ) είναι 10, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, 

στην περίπτωση παράτασης του έργου, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης.   
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Ενδέχεται, σε περίπτωση μη επαρκούς διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του έργου που 

θα τηρεί ο Εργοδότης, οι πληρωμές να γίνονται αμέσως μετά την καταβολή χρημάτων από 

την Αρχή Πληρωμής του έργου στον Εργοδότη και εφόσον βέβαια έχει ολοκληρωθεί η 

σχετική διαδικασία παράδοσης-παραλαβής που αφορά στην εκάστοτε δόση και έχουν 

τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ένταξης στον προϋπολογισμό της κάθε δόσης. Σε 

περίπτωση που τα διαθέσιμα χρήματα επαρκούν για πληρωμή μέρους της δόσης του 

Εργολήπτη, τότε θα καταβάλλεται στον Εργολήπτη το διαθέσιμο πόσο και το υπόλοιπο θα 

εξοφλείται μόλις υπάρξει διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό του έργου.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών στις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό στις περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται 

στις 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 στις ως 

Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με στις τρόπους (ν.δ.3832/1958). 

Για στις υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση στις Ελληνικής γλώσσας 

σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων στις οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται 

η απόδειξη γνώσης στις 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 στις επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων στις ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές στις υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για 

διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο στις 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 στις γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης στις γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με 

τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα στις προηγούμενης περίπτωσης, 

έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα 

πολιτικά στις 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 στις 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), στις έχουν αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω καθώς και τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων στις (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί 
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στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία λήξης στις προθεσμίας υποβολής στις αιτήσεως 

συμμετοχής. 

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο 

του Επιμελητηρίου Άρτας, εντός του καθορισμένου 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 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

1. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που δε 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:   

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

αξιολογηθούν εν συνεχεία με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ/ΤΕΙ 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  

(βαθμολογείται ένας τίτλος) 

 

50 μόρια 

Β. Εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων (διοικητική – οικονομική υποστήριξη 

έργου) 

1.Εμπειρία κατ’ ελάχιστο δύο (2) ετών 

50 μόρια 

2.Εμπειρία άνω των δύο (2) ετών 

70 μόρια 

Γ. Διαχείριση τουλάχιστον ενός (1) έργου με 

αντικείμενο την υποστήριξη ανέργων (επιμόρφωση, 

πιστοποίηση ανέργων κ.λπ.) 

 
70 μόρια 

Δ. 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. Απόλυτα ικανοποιητικά προσόντα για 

την υλοποίηση του έργου 

25 μόρια 

2. Αρκετά ικανοποιητικά προσόντα για 

την υλοποίηση του έργου 

15 μόρια 

3. Σχετικά επαρκή προσόντα για την 

υλοποίηση του έργου 

5 μόρια 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία 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. Για την απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να 
προσκομισθούν 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 (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 

«14-1-2022», το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 

«14-3-2022» και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με 

σήμανση έκδοσης «06-07-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω 

Παραρτήματος.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης 
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-1-2022», το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης 
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και το Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης «06-07-2021»] 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 ή 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), ήτοι έως την 
Δευτέρα 4 Απριλίου 2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και αν 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 
(άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986).  

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.e-artas,gr/
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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 ευρωπαϊκά προγράμματα. 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), 
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 του 
Διοικητικού Συμβουλίου 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. 
 

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 

http://www.e-artas.gr/
http://www.e-artas.gr/
http://www.e-artas.gr/
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