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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
  

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 
80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ 

ΠΟΡΟΤ 

 

 

 

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 (871/05-06-2015-  

ΑΓΑ: 7ΛΡΒΟΡ13-5ΣΛ 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ  

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ θαη Υαξάδξαο 
Αξάρζνπ  

 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267 Α). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

4. Σελ παξ. ηζη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 33/2006 «Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη 
πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα.» (ΦΔΚ 280 Α), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

5. Σνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ 
Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ, όπσο απηόο δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 2142 ζηηο 2-10-
2009 (YA 39803/2009). 

6. Σν Π.Γ. (ΦΔΚ 49Γ/12-02-2009) κε ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε ε πεξηνρή ησλ νξεηλώλ όγθσλ ησλ 
Σδνπκέξθσλ, ηνπ Πεξηζηεξίνπ, ηεο Υαξάδξαο Αξάρζνπ θαη ηεο ελδηάκεζεο απηώλ έθηαζεο ηεο Κέληξν-
Γπηηθήο Πίλδνπ, σο Δζληθό Πάξθν. 

7. Σν ππ’ αξηζ. νηθ. 669/7-2-2013 έγγξαθν ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. κε ζέκα: Παξάηαζε ηζρύνο ησλ Γ.. ησλ 
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4109/2013 θαη ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 4219/2013 (ΦΔΚ 
269/11.12.2013). 

8. Σελ κε αξηζ. νηθ. 115248/17-01-2012 Απόθαζε Έληαμε ηεο Πξάμεο: «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ» κε θσδηθό MIS 365805, 
ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ & Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013». 

9. Σελ ππ΄αξηζ. νηθ.134502 /16-12-2014 έγγξαθε δηαηύπσζε ζύκθσλεο γλώκεο ηεο ΔΤΓ ηνπ 
Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α κε ζέκα: «Πξνέγθξηζε ηεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Πξόγξακκα γηα ηελ 
πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο» ηεο Πξάμεο [365805]«Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο 
Βηνπνηθηιόηεηαο ηεο Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ» θαη ηελ ππ. αξ. πξση. 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ 
Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ  

Ησάλληλα,  25 /08/2015       
Αξ. Πξση.:  1619     

 
Γ/λζε: Δπηζηεκνληθό Σερλνινγηθό Πάξθν Ηπείξνπ,  
Παλεπηζηεκηνύπνιε   Ισαλλίλσλ, ΣΚ 45110 
Σει. : 26510 43663  
Φαμ : 26510 43575 
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754/21.05.2015 ζρεηηθή αίηεζε ηξνπνπνίεζεο πξάμεο ηνπ ΦΓ Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ 
Πεξηζηεξίνπ & Υαξάδξαο Αξάρζνπ (απόθαζε Γ 14/2015). 

10. Σν ππ. αξ. πξση. 6225/14.05.2015 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ/ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ. 
11. Σελ κε αξηζ. 66/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ πεξί «Έγθξηζεο ηεο 1εο Σξνπνπνίεζεο ηεο 
Απόθαζεο Απηεπηζηαζίαο ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Πξόγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 
βηνπνηθηιόηεηαο» ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ 
Σδνπκέξθσλ, Πεξηζηεξίνπ θαη ραξάδξαο Αξάρζνπ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή ζπλνδεπηηθό παξάξηεκα. 

12. Σελ ππ' αξηζ. 20/05.05.2015 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ 
Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ πεξί «πκπιήξσζεο – ηξνπνπνίεζεο ησλ κε 
αξηζ. 20/2014 θαη 4/2015 απνθάζεσλ ηνπ Γ..» θαη ην ππ. αξ. πξση. νηθ. 1038/ 25.06.2015 έγγξαθν 
ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ ηνπ ΦΓ Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ. 

13. Σν ππ. αξ. πξση. 516/23.04.2015 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΦΓ Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ 
Πεξηζηεξίνπ & Υ. Αξάρζνπ. 

14. Σελ ππ. αξ. πξση. 885/ 09.06.2015 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο πηζηώζεσλ. 
 

 
 
 
 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 
ηξηώλ (3) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1 «Πξόγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
δηαηήξεζε ηεο Βηνπηθνηιόηεηαο» ηεο πξάμεο κε θσδηθό MIS 365805, πνπ πινπνηείηαη από 
ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ  
πνπ εδξεύεη ζην λνκό Ησαλλίλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, ηόπν 
απαζρόιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα 
αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σόπνο 

Απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
Δζληθνύ Πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ 
Πεξηζηεξίνπ θαη 

Υαξάδξαο Αξάρζνπ 

Πξάκαληα Γήκνο 
Βνξείσλ 

Σδνπκέξθσλ 
ΓΔ Ξελαγώλ 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη όρη πέξαλ 

ηεο  31-12-2015 κε 
δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 
πνπ ε πξάμε ζπλερηζηεί. 

1 

102 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
Δζληθνύ Πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ 
Πεξηζηεξίνπ θαη 

Υαξάδξαο Αξάρζνπ 

Άγλαληα, 
Γήκνο  

Κεληξηθώλ 
Σδνπκέξθσλ 

ΓΔ Φπιάθσλ 
(Γαζηθήο 

Πξνζηαζίαο)  

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη όρη πέξαλ 

ηεο  31-12-2015 κε 
δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 
πνπ ε πξάμε ζπλερηζηεί. 

1 

103 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
Δζληθνύ Πάξθνπ 

Σδνπκέξθσλ 
Πεξηζηεξίνπ θαη 

Υαξάδξαο Αξάρζνπ 

  
Καιιηξξόε, (Σξία 

Πνηάκηα) 
Γήκνο 

Καιακπάθαο 
  

ΓΔ Φπιάθσλ  
(Γαζηθήο 

Πξνζηαζίαο) 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη όρη πέξαλ 

ηεο  31-12-2015 κε 
δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 
πνπ ε πξάμε ζπλερηζηεί. 

1 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δπηκειεηήο- Ξελαγόο Δζληθώλ 

Γξπκώλ θαη Υώξσλ Αλαςπρήο ή πλνδόο Βνπλνύ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                               (ii) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

δ) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δπηκειεηήο- Ξελαγόο Δζληθώλ 
Γξπκώλ θαη Υώξσλ Αλαςπρήο ή πλνδόο Βνπλνύ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Μέηξηα γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

δ) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δπηκειεηήο- Ξελαγόο Δζληθώλ 
Γξπκώλ θαη Υώξσλ Αλαςπρήο ή πλνδόο Βνπλνύ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                 (ii) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

γ) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δπηκειεηήο- Ξελαγόο Δζληθώλ 
Γξπκώλ θαη Υώξσλ Αλαςπρήο ή πλνδόο Βνπλνύ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δηδηθνύ Γαζηθήο Πξνζηαζίαο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  
ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Μέηξηα γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                               (ii) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

δ) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Δ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δηδηθνύ Γαζηθήο Πξνζηαζίαο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  
ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Σ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο, 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 

γ) Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κελώλ ζηελ πιεξνθόξεζε θνηλνύ. 

δ) Μέηξηα γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Ε’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο, 

β) Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κελώλ ζηελ πιεξνθόξεζε θνηλνύ. 

102, 103 
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δηδηθνύ Γαζηθήο Πξνζηαζίαο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  
ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Μέηξηα γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                               (ii) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

δ) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δηδηθνύ Γαζηθήο Πξνζηαζίαο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

δ) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Δηδηθνύ Γαζηθήο Πξνζηαζίαο ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  
ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 
ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή 
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

γ) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο, 

β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ ηνπιάρηζηνλ B’ θαηεγνξίαο. 

γ) Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κελώλ ζηε θύιαμε θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

 

ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Σν πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιεθζεί γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνύο 102 & 103 πνπ ζα 

πξνζιεθζνύλ ζα ρεηξίδνληαη όρεκα 4Υ4, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο-θύιαμεο.  
 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3 θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε 
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Πάξθνπ Σδνπκέξθσλ Πεξηζηεξίνπ θαη Υαξάδξαο Αξάρζνπ, Δ.ΣΔ.Π.Ζ., 
Παλεπηζηεκηνύπνιε Ησαλλίλσλ, Σ.Κ. 45110, ππόςηλ θαο, Υξ. Εέξβα  (ηει. επηθνηλσλίαο: 26510 
43663).  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη 
από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο 
ηεο ζηα πξναλαθεξζέληα θαηαζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ησλ αλσηέξσ 
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 
Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά 
λόκν, εμαηξεηέα  (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε 
εξγάζηκε εκέξα.  
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Πξνζνρή: Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη εληαία γηα όιεο ηηο θαηά ηόπνπο Τπεξεζίεο ηνπ 
θνξέα θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ή αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζην 
Ννκό πνπ απηή ζα δεκνζηεπζεί ή αλαξηεζεί ηειεπηαία, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ 
δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ 
θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ)· γ) ζηα 
θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ 
ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα 
έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ). 
 

Γηα ην Γ.. ν Πξόεδξνο  
 
 
 

Υξήζηνο Υαζάλεο 
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