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Ημερομηνία: 26/9/2022 

Αρ. Πρωτ:3882 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01/ 2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ & Νομικά 

Πρόσωπα ΟΤΑ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε με διακριτικό τίτλο ΚΔΒΜ ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 

Καβέτσου 36 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 

2. Τον Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α’/15.01.2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-
2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 
156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-
2016). 

7. Τον Ν. 4270/2014 αναφορικά με τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις.» 
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8.  Την ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ12471/17-6-2021. Δημοσίευση του επικαιροποιημένου 
«Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021 

9. Την υπ' αριθμ. Αρ. 3 324Α/06-12-2021 απόφαση του Διοικητικού/Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

10. Την από 27/7/2022 απάντηση του ΑΣΕΠ αναφορικά με το αρχικό αίτημα 
υποβολής ΣΟΧ για την παρούσα θέση. 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 

ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων: 

 Empowering Culture through Business: Introducing Business Academies for 

Culture and Creative Young Professionals in rural and remote areas» PROJECT 

REFERENCE NUMBER: 2021-1-CY02-KA220-YOU-000028987 στα πλαίσια του 

προγράμματος ERASMUS, 

 «Blended Montessori-Creative Technologies approach for successful inclusion in 

Multicultural Schools (MonTech)» PROJECT REFERENCE NUMBER: 621461-EPP-1-

2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS, και 

 «Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities (Cinematopedia)» 

AGREEMENT NUMBER — LC-01652592 στα πλαίσια του προγράμματος 2020 on 

the financing of Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of 

“Communications Networks, Content and Technology,  

 GreenHeritage. The impact of Climate Change on the Intangible Cultural Heritage. 

ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD 

 Move2CCAM-Methοds and tools for comprehensive impact Assessment of the 

CCAM solutions for passengers and goods HORIZON-CL5-2021-D6-01 

διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.001 και 

να την υποβάλουν, 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: Καβέτσου 36, Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στην ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ υπόψη κ 

Κωνστάντογλου Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2251040330). Στην περίπτωση αποστολής των 
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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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 

κατηγορίας προσωπικού ΠΕ. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε 

μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων 

των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας 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.  

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης).  

                                                                  Για την ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

 

Κονταξής Βασίλειος 
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