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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Μητρώων και Προσωπικού
Ταχ.Δ/νση: Καπλάνη 7
Πληρ.: Παναγιώτα Τριαντακωνσταντή
Τηλ. 2651361339

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΣΜΕ 5/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

   
  για την  υλοποίηση του Έργου: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 
έργου στα πλαίσια του έργου: «Empowering migrants to be representative actors in 
community engagement (Ενδυνάμωση των μεταναστών να είναι αντιπροσωπευτικοί 
παράγοντες στην κοινοτική συμμετοχή)» και ακρωνύμιο «E.M.B.R.A.C.E.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.8 άρθρου 6 Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 
10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14

2. Τις διατάξεις της περίπτ.κζ΄ παρ.1 άρθρο 4 της  ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων 
στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ.75/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου: «Έγκριση πρόσληψης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-10-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-30-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%B3#3
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80-%CF%85-%CF%83-332006-%CF%86%CE%B5%CE%BA-28028-12-06-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-21-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE/
ΑΔΑ: 6ΒΡ9ΩΕΩ-ΓΟΒ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62820e232b1cceec6ff1d158 στις 17/05/22 08:37

EMBRACE was funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund. The contents of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains

προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου: «Empowering migrants 
to be representative actors in community engagement (Ενδυνάμωση των μεταναστών να 
είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική συμμετοχή)» και ακρωνύμιο 
«E.M.B.R.A.C.E.»

6. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την  υλοποίηση του Έργου «Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου: 
«Empowering migrants to be representative actors in community engagement 
(Ενδυνάμωση των μεταναστών να είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική 
συμμετοχή)» και ακρωνύμιο «E.M.B.R.A.C.E.»»

7. Την παρ. 5 του  άρθρ. 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας………… και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού».

8. Την αριθμ.πρωτ.:49891/13-05-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
περί έγκρισης  δέσμευσης πίστωσης για δαπάνες προσωπικού για την  υλοποίηση του 
έργου: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια του 
έργου: «Empowering migrants to be representative actors in community engagement 
(Ενδυνάμωση των μεταναστών να είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική 
συμμετοχή)» και ακρωνύμιο «E.M.B.R.A.C.E.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ 
Διαχειριστής Προγράμματος, για το συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του 
έργου: «Empowering migrants to be representative actors in community engagement 
(Ενδυνάμωση των μεταναστών να είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική 
συμμετοχή)» και ακρωνύμιο «E.M.B.R.A.C.E.» και διάρκεια σύμβασης έως τη λήξη του έργου. 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός 

απασχόλησης
Τόπος 

εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 Ιωάννινα
(Δήμος 

Ιωαννιτών)

ΠΕ/ΤΕ Διαχειριστής 
Προγράμματος Έως τη λήξη του έργου 1

Η συνολική αμοιβή του/της αναδόχου των ανωτέρω ειδικοτήτων που θα απασχοληθεί για την 
εκτέλεση του έργου της εν λόγω ειδικότητας, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 
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αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα (συμπεριλαμβάνονται φόροι και κρατήσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία):

Name of 
Beneficiary

Activity Description of item 
Answer to the 
questions: Who 
and/or What ? 
[e.g.Functions/tasks 
in the project 
(Heading A); 
Estimated 
destination 
(Heading B); 
estimated 
depreciation 
(Heading C), etc]

Unit 
(days, 
flight, 
DSA, 
etc)

Amount 
per unit 
in 
EURO

Number 
of units

Total 
EURO

Additional 
information

Budget 
heading

Α IOANNINA wp 1 PTC - partner team 
coordinator

days 100.00 90.00 9,000.00

A IOANNINA wp 1 financial 
responsible

days 100.00 36.00 3,600.00

A IOANNINA wp 4 HRs - Local Team 
for pilot listening 
sessions and co-
projecting 
workshops

days 100.00 35.00 3,500.00 support to 
ST groups

A IOANNINA wp 5 HRs - Local Team 
for MILTs

days 100.00 25.00 2,500.00 tutoring

100.00 186.00 18,600.00

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών  και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1) α)Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της αλλοδαπής

ή
β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
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    Επιπλέον επιθυμητά  προσόντα:
✓ Εμπειρία  έξι (6) μηνών στο προσφυγικό ζήτημα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 65 ετών                                                                                     

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 6-7-2021 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου 
Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

ΥΠOΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  
στην ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καπλάνη 7, Τ.Κ. 454 44 Ιωάννινα .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Οικονομικών/Διοικητικών/Κοινωνικών/Πολιτικών σπουδών

2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,
(ii) υπολογιστικών   φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (C2/ PROFICIENCY)

4) Εμπειρία ενός (1) έτους στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΔΑ: 6ΒΡ9ΩΕΩ-ΓΟΒ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62820e232b1cceec6ff1d158 στις 17/05/22 08:37

EMBRACE was funded by the European Union's Asylum, Migration and Integration Fund. The contents of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains

σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 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. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης από την   
ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν τα:
Α. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου σήμανση έκδοσης «6/7/2021»
Β. Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξη γλωσσομάθειας σήμανση έκδοσης «14/01/2022» και 
Γ. Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ σήμανση έκδοσης 14/03/2022»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα μέσω της 
ιστοσελίδας του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr , και μέσω του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που 
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική 
σελίδα → Πολίτες → Έντυπα → Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου 
(ΣΜΕ).
                                               

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
2) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3) Εφημερίδες: α) «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
                              β) «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
    για δημοσίευση στο φύλλο τις 18-05-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

http://www.ioannina.gr/
http://www.ioannina.gr/
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