
 

    
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2019 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

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 υπ’ αριθ. 248595/27-12-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Φ.Ε.Κ. 4309/τ.Β´/30-12-2016) «Τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. 134698/1735/18-5-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1875/τ.Β΄/30-
5-2017) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/30-1-2017) 
απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ”. 

6. 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». 

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

8. Το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14-03-2018». 
9. Το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14-03-

2018». 
10. Την υπ’ αριθ. οικ. 3955/21-1-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α ΄ και β ΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» 
(ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7). 

11. 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.  

12. Την υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 Κ.Υ.Α. 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). 

13. Την υπ’ αριθ. 31/2018 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης 
εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του προγράμματος 
Αδριατική-Ιόνιο ADRION» (ΑΔΑ: ΩΠ9Λ7Λ6-ΝΕ1). 

14. Το από 10-4-2018 εταιρικό συμφωνητικό (partnership agreement) του έργου ARIEL, Interreg ADRION 
με κωδ. 278. 

15. Το από 9-3-2018 συμφωνητικό (subsidy contract) μεταξύ του επικεφαλής του έργου ARIEL και της 
Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος. 

16. Την υπ’ αριθ. 47/25-4-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Προσδιορισμός 
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του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 
σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (ΑΔΑ: 6ΤΡΒ7Λ6-461). 

17. Το υπ’ αριθ. 87926/5-6-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & 
Ιονίου, σύμφωνα με το οποίο η 47/25-4-2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου θεωρείται 
εκτελεστή. 

18. Την υπ' αριθ. 140/28-08-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Πρόσληψη 
προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω διασυνοριακών / διακρατικών προγραμμάτων Interreg V-A 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, Interreg Adrion και Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020» (ΑΔΑ: 
ΩΛΡΓ7Λ6-ΧΙ6). 

19. Την υπ’ αριθ. 183969/11-9-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, 
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 140/28-08-2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΛΚ2ΟΡ1Φ-Ε6Μ). 

20. Το υπ’ αριθ. 199293/31727/19-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Αιτωλ/νίας αναφορικά με το έργο ARIEL, Interreg ADRION. 

21. Την υπ’ αριθ. 226930/10371/23-7-2018 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου 
περί ύπαρξης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης του προϋπολογισμού του έργου 
ARIEL ποσού 111.590,00 ευρώ. 

22. Την αριθμ. 228/2018 Απόφαση (22η Συνεδρίαση στις 15-11-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Π.Δ.Ε. έτους 2019. 

23. Την υπ’ αριθ. 265933/28-12-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, 
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 228/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ). 

24. Την υπ’ αριθμ. 39/2019 Απόφαση (5η Συνεδρίαση στις 12-03-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
την οποία «Εγκρίνει την Ά Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
έτους 2019». 

25. Την υπ’ αριθ. 56584/20-03-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, 
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 39/2019 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΦ5ΟΟΡ1Φ-15Η). 

26. Την υπ’ αριθμ. 53/2019 Απόφαση (6η Συνεδρίαση στις 22-04-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
την οποία «Εγκρίνει την Β’ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
έτους 2019».  

27. Την υπ’ αριθ. 96119/7-5-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. 
Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 53/2019 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΜΥ5ΟΡ1Φ-ΔΗΦ). 

28. Την υπ’ αριθ. 857/323/2-1-2019 (α/α απόφασης 363) Απόφαση Περιφερειάρχη περί έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης ύψους 45.838,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη του κόστους της πρόσληψης 
προσωπικού και των υπερωριακών δαπανών της ομάδας έργου του έργου ARIEL (ΑΔΑ: ΩΨΥΚ7Λ6-
ΛΙ2). 

29. Την αριθμ. ΣΜΕ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με συνολικά δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του προγράμματος ARIEL. 

30. Το γεγονός ότι η θέση ΠΕ Βιολόγου της ανωτέρω Ανακοίνωσης έμεινε κενή. 
31. Το αριθμ. 36734/5066/13-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

& Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την επαναπροκήρυξη της θέσης ΠΕ Βιολόγου για το πρόγραμμα 
ARIEL, το οποίο λήγει στις 31-12-2019. 

32. Την υπ' αριθ. 89/22-04-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση 
Πρόσληψης προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας με σύμβαση μίσθωσης 
έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ARIEL, λόγω μη κάλυψης μίας θέσης της 
ΣΜΕ1/2018 Ανακοίνωσης της Π.Ε. Αιτ/νίας». 

33. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκριθέντος έργου από το υπό πρόσληψη προσωπικό, δεν 
καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. 
Αιτωλ/νίας. 
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Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην Ι.Π. Μεσολογγίου, 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  

Ώρες 
απασχόλησης ανά 

ημέρα 
(ενδεικτικά) 

Αριθμός 
ατόμων 

100 Μεσολόγγι ΠΕ Βιολόγων 
Έως 31/12/2019 
(με δυνατότητα 

παράτασης) 
5 ώρες 1 

 
 

2ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  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 «14-03-2018» και 
γ) 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 «14-03-2018». 

 
 

 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί  θα ισχύει μέχρι τη λήξη του έργου και με δυνατότητα 
παράτασης (σε περίπτωση παράτασης του έργου), για την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων, ανά 
κωδικό απασχόλησης: 
 
Κωδικοί απασχόλησης: 100  
Πρόγραμμα: Interreg ADRION  
Τίτλος Έργου: ARIEL: Προώθηση διακρατικής δικτύωσης μικρής κλίμακας αλιευτικών μονάδων και 
υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου 
Σύντομη περιγραφή έργου: Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός καινοτόμου διακρατικού 
δικτύου μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, φορέων χάραξης πολιτικής, δημόσιας διοίκησης και 
λοιπούς κοινωνικούς εταίρους που θα ευνοήσει την συμμετοχική διαχείριση και λήψη αποφάσεων σε δύο 
βασικούς τομείς της μακρο-περιφερειακής οικονομίας στην Αδριατική και το Ιόνιο: αλιεία μικρής κλίμακας 

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

Κωδικός απασχόλησης Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή πρόσθετη επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία 

100  
Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα διασυνοριακής / διακρατικής 
συνεργασίας  
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αλιείας και υδατοκαλλιέργειες. 
 
Τα κύρια αντικείμενα απασχόλησης για τα άτομα με τα οποία θα συναφθούν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
για κάθε έργο είναι: 

 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 Δυτικής Ελλάδας ως 
συμμετέχοντα / επικεφαλής Εταίρου 

 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 Δυτικής 
Ελλάδας, προετοιμασία αναγκαίου υλικού 

 Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης     
 
 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, 
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 
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προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. 

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην Ι.Π. Μεσολογγίου, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και να συμμετέχουν στις συναντήσεις και συσκέψεις του έργου όπου και όταν 
πραγματοποιούνται και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο από τους Συντονιστές των Έργων. 

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) 

10 μόρια 

β) Διδακτορικό δίπλωμα από ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής (βαθμολογείται ένας τίτλος) 

30 μόρια 

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

δ) Ανήλικα τέκνα  2 μόρια ανά ανήλικο τέκνο 

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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ και ΤΕ  
 

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 δικαιολογητικά: 
α) από την παρούσα ανακοίνωση,  
β) από το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «12.04.2019» του ΑΣΕΠ για 
την απόδειξης γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας, 
γ) από το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17.01.2019» του ΑΣΕΠ και  
δ) από το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης 
«12.02.2019» αποκλειστικά και μόνο για την απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας, 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: 
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- 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. 
- 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, απαιτείται και βεβαίωση φορέα (δημόσιου ή/και 
ιδιωτικού) 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. 
 
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. 
 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με 
σήμανση έκδοσης «12.04.2019», το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 
«17.01.2019» και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης 
«12.02.2019»] να γίνει στο κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο καταστήματα των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας & Ηλείας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(www.pde.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: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου 30, 
Τ.Κ. 30200 Ι.Π. Μεσολογγίου, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα 
Προσωπικού, υπόψη κ. Πάστρα (τηλ. επικοινωνίας: 26313 61600). 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 ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο 
κατάστημα της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, ήτοι από 7 Αυγούστου 2019. 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 Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr), όπου θα αναρτηθεί 
και η παρούσα ανακοίνωση. 
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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 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.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: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 
Κύπρου 30, Τ.Κ. 30200 Ι.Π. Μεσολογγίου, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, 
Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 26313 61215). 
 
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 Δυτικής Ελλάδας ως 
μέλη ομάδας έργου σε άλλα έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 
 

     Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 
 
 

                               ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

       ΠΡΟΣ: 
 
  ΑΙΤΗΣΗ 
      
  
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………… 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………. 

ΠΑΤΡ/ΜΟ: …………………………….. 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ  :………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

ΤΗΛ.: …………………………………... 

E-MAIL:……………………………….. 

  

 

 

Ι.Π. Μεσολογγίου,      /      / 2019 

 

Συνημμένα υποβάλλω:  

1………………………………………. 

2………………………………………. 

3………………………………………. 

4………………………………………. 

5………………………………………. 

6………………………………………. 

 

 
 

 

 

            
Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

(ονοματεπώνυμο-υπογραφή) 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την παρούσα αίτησή μου, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2019 Ανακοίνωση της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για τον 
παρακάτω κωδικό απασχόλησης. 
 
1) 
 
 
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 να 
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 
ζητηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας.   

ΑΔΑ: ΨΨΨ37Λ6-9ΔΕ
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