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Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
για την υλοποίηση της πράξης “Monuments in Nature : A creative Co-existence” η οποία
υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Balkan – Mediterranean

Ο Δήμαρχος Θήρας
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

2.

Την υπ’ αριθμ. 365/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας για την αποδοχή
επιχορήγησης σχετικά με την ενταγμένη πράξη στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας Interreg Balkan – Mediterranean : “Monuments in Nature : A creative Coexistence” (ΑΔΑ: Ψ1Η5ΩΡΝ-Τ3Ε).

3.

Την εγκεκριμένη πράξη Mo.Na. : Monuments in Nature : A creative Co – existence, με
κωδικό MIS : 5045568, με έναρξη : 4/3/2019 και λήξη : 28/2/2021.

4.

Το υπ. αριθμ. ΒΜΡ1/2.1/2349/2019 σύμφωνο επιχορήγησης Interreg Balkan –
Mediterranean, μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μελετών,

5.

Το από 01-03-2019 Σύμφωνο Συνεργασίας (Partnership Agreement)
μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών, κυρίου εταίρου της
πράξης, και των λοιπών εταίρων : Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορίας
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Δήμου Θήρας, Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, Δήμου
Μεσημβρίας Βουλγαρίας, Εταιρίας Κυπριακών Σπουδών, Διεύθυνσης Δασών Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, Αλβανικού Ινστιτούτου
Πολιτιστικών Μνημείων «Gani Strazimir».

6.

Την υπ. αριθμ. 111797/1.11.2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
περί ένταξης του προγράμματος Interreg Balkan – Mediterranean : “Monuments in
Nature : A creative Co-existence”, προϋπολογισμού 100.000,00€ στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ – 667/6.

7.

Το γεγονός ότι από την ανωτέρω πράξη προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού με κάλυψη
των εργοδοτικών εισφορών, προϋπολογισμού 12.537,75€ για την υλοποίηση του έργου (η
δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα Interreg Balkan – Mediterranean : «
Monuments in Nature : A creative Co-existence».
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8.

Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 11027/2020 για τον
προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020 (ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π)

9.

Την υπ. αριθμ. 80/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Έγκριση ή μη
πρόσληψης, με σύμβαση ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση του έργου Interreg Balkan _
Mediterranean “ Monuments in Nature : A creative Co – existence”

10. Την υπ’ αριθμ. 199/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας με
θέμα « Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 80/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΒΨΩΡΝ -Ο2Ν) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ, με σύμβαση ΙΔΟΧ,
για την υλοποίηση του έργου Interreg Balkan – Mediterranean “Monuments in Nature : A
creative Co – existence”.
11. Την υπ. αριθμ. 30/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΠ4ΩΡΝ-ΥΗ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Θήρας με θέμα «Τροποποίηση ή μη της υπ.αριθμ. 199/2020 απόφασης της Ο.Ε.
του Δήμου Θήρας που αφορά στην έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου ΠΕ, με σύμβαση
μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του έργου :«Monuments in Nature A creative Co –
existence»
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου
Θήρας, που εδρεύει στα Φηρά Θήρας με αντικείμενο την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου
με τίτλο Interreg Balkan-Mediterranean “Monuments in Nature : A creative Co – existence»,
συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 03/03/2021 (λήξη πράξης), με
δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τη παράταση λήξης της πράξης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
Απασχόλησης

101

Τόπος εκτέλεσης

Δήμος Θήρας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως τη
λήξη του
Προγράμματος
ΠΕ
δηλ. 03/03/2021
Διοικητικός
Με δυνατότητα
ή ΤΕ
παράτασης ανάλογα με
Διοικητικός την παράταση λήξης της
πράξης και μέγιστο
διάστημα διάρκειας της
σύμβασης έως οκτώ(8)
μήνες από την υπογραφή
της.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

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

101

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα
ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Οποιοδήποτε πτυχίο
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή ταυτόσημο
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας. .
β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή πολύ καλή ή καλή γνώση.
γ) Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
διαδικτύου.
δ) Επιθυμητά προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την κρίση της
επιτροπής: Η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος και οι αποδεδειγμένες
γνώσεις διαχείρισης διακρατικών προγραμμάτων ενταγμένων στο πρόγραμμα
Inntereg
Balkan-Mediterranean
ή
γνώσεις
στη
διαχείριση
χρηματοδοτούμενων έργων από ΕΕ ή άλλους πόρους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Το άτομο που θα προσληφθεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου θα έχει αρμοδιότητες που θα απορρέουν
από το τεχνικό αντικείμενο του έργου από το σύνολο των παραδοτέων που θα υλοποιηθούν στην
εξέλιξη του προγράμματος, τον προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη
υλοποίηση των δράσεων του, την σύνταξη όλων των απαραίτητων εκθέσεων, την επικοινωνία με τους
υπόλοιπους εταίρους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους υπαλλήλους του Δήμου
που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του προγράμματος όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς, την
κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και την μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας και
θα απασχοληθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 3/3/2021 με δυνατότητα παράτασης
ανάλογα με τη λήξη της πράξης του εν λόγω έργου Interreg.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αίτηση Υποψηφιότητας,
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,
Βιογραφικό σημείωμα,
Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων π.χ μεταπτυχιακό,
Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται),
Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας (εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος
σπουδών έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση
αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας).
7. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Η γνώση χειρισμού Η/Υ
αποδεικνύεται όπως παρακάτω :
➢ Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς
οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ.
➢ Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
➢ Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή / και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή /και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι
οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή
κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά
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➢

μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου
σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε
μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
Για την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης
χειρισμού Η/Υ ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του οικείου
τμήματος της σχολής του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosopiko@thira.gov.gr .
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική ή ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται
δεκτές.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας
μας www.thira.gov.gr .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01/03/2021 έως και 05/03/2021.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Θήρας και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.thira.gov.gr).

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αντώνιος Σιγάλας
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