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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΜΕ 3/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
για την υλοποίηση του Έργου: «COproductioN with NaturE for City Transitioning,
Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του
Προγράμματος Horizon 2020»
Έχοντας υπόψη:
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
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
Τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ,
της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του
«Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006.
Το έγγραφο CONNECTING sealed proposal ID 730222-2 (Application Form).
Το έγγραφο: “Evaluation result letter — GAP invitation letter” Evaluation result letter — GAP
invitation letter” με αρ. Πρωτ. Ref. Ares (2016)6806544 -06/12/2016 με το οποίο εγκρίθηκε η
χρηματοδότηση του έργου.
Το υπ. αρ. Ref. Ares(2017)2592750 - 22/05/2017 “Evaluation result letter — GAP invitation letter”
Pre-financing payment” με το οποίο εγκρίθηκε η προχρηματοδότηση του έργου¬ για κάθε εταίρο.
Το έγγραφο: CONNECTING NATURE DECLARATION OF HONOUR.
Το έγγραφο: CONNECTING NATURE GRANT AGREEMENT με αρ. 730222 — CONNECTING Nature —
H2020-SCC-NBS-2stage-2016.
Το έγγραφο: CONNECTING NATURE CONSORTIUM AGREEMENT.
Το διαδικτυακό εγχειρίδιο του έργου (H2020 Online Manual).
Την υπ. αρ. 264/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Αποδοχή εγκριτικής πράξης για συμμετοχή του Δήμου
Ιωαννιτών στο έργο: «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και
εγγραφή του στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019».
Την υπ. αρ. 4100/72/23-01-2019 Απόφαση Δημάρχου Ορισμού Ομάδας Έργου
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14. Την υπ. αρ. 410/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Αλλαγή υπηρεσίας υλοποίησης – παρακολούθησης του
προγράμματος: ‘COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance’ με
ακρωνύμιο «CONNECTING» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020».
15. Tην υ ‘αριθ. πρωτ. 12201/16-02-2021 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
16. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
17. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του Έργου: «COproductioN with

NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING
NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020»
18. 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».
19. Την αριθ. 232/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης σύμβασης μίσθωσης
έργου ενός Ειδικού Επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση
του Έργου: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance»
με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020»
20. Την 62/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ενός
Ειδικού Επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του
Έργου: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με
ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020».
21. Την με αριθμ. 12201/16-2-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών
περί ύπαρξης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών
στην υλοποίηση του έργου «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and
Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon
2020». διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση
ανάγκης του Δήμου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα:
Κωδικός
απασχόλησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Διάρκεια
Αριθμός
Τόπος εκτέλεσης
Ειδικότητα
σύμβασης
ατόμων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Από την υπογραφή
της σύμβασης έως
ή
ένα (1) έτος με
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δήμος Ιωαννιτών
δυνατότητα
1
ή
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
ανανέωσης σε
περίπτωση ανάγκης
του Δήμου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης
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Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1.
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα
ΑΕΙ ή 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
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα
ΑΕΙ ή 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
γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα
ΑΕΙ ή 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
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
5. Εμπειρία στην διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 65 ετών.
Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά:
1. Στη συνολική διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου και ειδικότερα:
 Στην καθημερινή επικοινωνία με τους εταίρους
 Στην ποιοτική επικοινωνία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας του Δήμου Ιωαννιτών με την
πόλη της Γλασκόβης (πόλη μέντορας).
 Στην παρακολούθηση όλων των εξελίξεων του έργου και την συγγραφή εκθέσεων
προόδου.
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Στον συντονισμό των ενεργειών του Δήμου για τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του
έργου και ειδικότερα στις διαδικασίες του Π.Ε. 4 στο οποίο ο Δήμος Ιωαννιτών είναι
επικεφαλής.
 Στην διαχείριση της ποιότητας των παραδοτέων του έργου.
 Στην κατανόηση των πιθανών ρίσκων και αστοχιών από την υλοποίηση του έργου και
στην υλοποίηση ενεργειών για την αποφυγή τους (Risk Management process and
contingency planning)
2. Στην επιστημονική υποστήριξη του έργου στο αντικείμενο των NBS και ειδικότερα:
 Στην κατανόηση της σημασίας σχεδιασμού αστικών υποδομών βασισμένες σε NBS για
την πόλη των Ιωαννίνων, με επίκεντρο το Πάρκο Πυρσινέλλα.
 Στην υποστήριξη του Δήμου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων
ανάπλασης σε χώρους πρασίνου – και ειδικότερα σε αστικά άλση - με έμφαση στην
αστική ανθεκτικότητα και την αναζωογόνηση (περιβαλλοντική-οικονομική-κοινωνική).
 Στην υποστήριξη του Δήμου για την εκπόνηση ενός προγραμματικού σχεδίου – Master
Plan, όπως προβλέπεται από το έργο, με ενσωμάτωση υποδομών βασισμένες σε NBS.
 Στην χρήση των μέτρησης της απόδοσης των προτεινόμενων υποδομών, όπως αυτά θα
αναπτυχθούν στα άλλα Π.Ε. του έργου CONNECTING NATURE και κυρίως στο Π.Ε. 1.
 Στην υποστήριξη του Δήμου για το σχεδιασμό εξειδικευμένων δράσεων και μελετών για
την περιβαλλοντική προστασία της πόλης και την επαναχρησιμοποίησης σημαντικών
χώρων πρασίνου της πόλης (Πάρκο Πυρσινέλλα).
 Στην υποστήριξη του Δήμου για την Εφαρμογή πιλοτικών δράσεων που πιθανόν θα
προκύψουν από τις μελέτες του έργου.
 Στην υποστήριξη του Δήμου για την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την
εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με επίκεντρο τις NBS.
 Στην υποστήριξη του Δήμου για την αναζήτηση επιχειρηματικών μοντέλων διάδοσης των
NBS.
 Στην υποστήριξη του Δήμου στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των εργασιών του
Π.Ε. 4, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών και ειδικότερα:
 Στην υποστήριξη του Δήμου στην αναγνώριση πετυχημένων εφαρμογών και κυρίως
υποδομών που σχετίζονται με τις NBS, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στις πόλεις οδηγούςμέντορες.
 Στην υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση εφαρμογών και κυρίως υποδομών που
σχετίζονται με τις NBS με τη χρήση των εργαλείων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του
έργου.
 Στην υποστήριξη του Δήμου στο σχεδιασμό διαδικασιών μεταφοράς τεχνογνωσίας από
τις πόλεις Οδηγούς στις πόλεις ακόλουθους.
 Στην υποστήριξη του Δήμου στην αναζήτηση μηχανισμών χρηματοδότησης των
πιλοτικών έργων για εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα
 Στην υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή πρότασης (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων,
ωρίμανση έργων κ.τλ.) σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
 Στην υποστήριξη στην ανάπτυξη και οριστικοποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης –
συνολικά για το έργο.
 Συμμετοχή ως Εξειδικευμένος Επιστήμονας στις δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης που
προβλέπονται σε όλα τα Π.Ε. του Έργου.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την
παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ, στοιχείο 15. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ως άνω αναφερόμενη εμπειρία θα αποδεικνύονται με διακριτές συμβάσεις ή με
βεβαιώσεις από τους φορείς από όπου ρητά θα αναφέρεται το αντικείμενο απασχόλησης (π.χ.
Ευρωπαϊκά προγράμματα).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Α. Για την τελική επιλογή θα υπάρξει συνέντευξη μεταξύ των πέντε (5) επικρατέστερων υποψήφιων, με
βάση τα τυπικά τους προσόντα, από επιτροπή που θα απαρτίζεται από τρείς (3) υπηρεσιακούς παράγοντες. Η
επιτροπή, αρχικά θα βαθμολογήσει τους πέντε (5) επικρατέστερους των υποψηφίων με βάση τα τυπικά τους
προσόντα (τίτλοι σπουδών και εργασιακή εμπειρία) και στη συνέχεια θα τους βαθμολογήσει μέσα από τη
διαδικασία της συνέντευξης οπότε και θα προκύψει η τελική συνολική βαθμολογία των υποψηφίων.
Β. Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να έχει καθημερινή παρουσία με συγκεκριμένο ωράριο, θα
στεγαστεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Ιωαννιτών και υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει στις
συναντήσεις του έργου που θα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και σε χώρες της Ε.Ε. όπου αυτό είναι
αναγκαίο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ανώτατο όριο: 770 μόρια) Βαρύτητα 30%:
1. Βαθμός βασικού τίτλου (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται με το 40).
κατηγορίες
ΠΕ & ΤΕ
Μονάδες

5

… 5,5

… 6

… 6,5

… 7

… 7,5

… 8

… 8,5

… 9

200

… 220

… 240

… 260

… 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

2. Βαθμολόγηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: 130 μόρια, 2ο μεταπτυχιακό 40 μόρια.
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3. Βαθμολόγηση Διδακτορικού τίτλου: 250 μόρια.
(Σε περίπτωσης κατοχής μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου θα βαθμολογηθεί μόνο το διδακτορικό)
4. Βαθμολόγηση ξένης γλώσσας: 40 Βαθμοί για την πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, με
ανώτατο όριο τα 120 μόρια. 10 βαθμοί για την καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας κάθε ξένης γλώσσας .
Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ανώτατο όριο: 420 μόρια) Βαρύτητα 40%:
1. Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και έως 60
μήνες)
μήνες
εμπειρίας

1

2

10 11 12 13 14 … 57

58

59

μονάδες

7

14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399

406

413

3

4

5

6

7

8

9

60
και
άνω
420

Γ. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ανώτατο όριο: 670 μόρια) Βαρύτητα (30%):
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από αρμόδια επιτροπή. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η αρμόδια
επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου
για την άσκηση των καθηκόντων, για την οποία κρίνεται.
Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου σε
συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου,
τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η
δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 670
μόρια.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της
αρμόδιας επιτροπής .
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
της επιτροπής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε
υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων
εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
Σε περίπτωση και μόνο ισοβαθμίας η τελική σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4
μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και
άνω
μονάδες
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800
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2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
3*
αριθμός τέκνων
4
5
6
7
8
9
10
11
12
μονάδες
150
200
250
300 350
400
450 500
550
600
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

….
….

4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
3
αριθμός τέκνων
μονάδες
120
6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες
30
60
110
7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

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)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)».
Σημειώνεται ότι λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου, κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, ανήλικα τέκνα,
πολυτεκνία) θα ληφθούν υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες
μονάδες στο κριτήριο της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, η σειρά διαμορφώνεται ως ακολούθως: χρόνος
ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός, πολυτεκνική ιδιότητα. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξη γλωσσομάθειας σήμανση έκδοσης
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«7/12/2020» και το Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ σήμανση έκδοσης «17/9/2020» να γίνει
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ιωαννιτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την
υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ με ονομασία «ΑΙΤΗΣΗ CONNECTING NATURE»
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocollo@ioannina.gr.
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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης από την
ιστοσελίδα του Δήμου
(www.ioannina.gr).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει της συνολικής
βαθμολογίας που συγκέντρωσαν όπως αυτή αναλύεται στο κεφάλαιο Βαθμολόγηση κριτηρίων των κριτηρίων
του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων,
βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται
ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας.
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια κύρια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με
βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (βαθμός
τίτλου σπουδών, βαθμός εργασιακής εμπειρίας, βαθμός δομημένης συνέντευξης).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας)
και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιωαννιτών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν τα:
Α. Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου σήμανση έκδοσης «2/12/2019»
Β. Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξη γλωσσομάθειας σήμανση έκδοσης «7/12/2020» και
Γ. Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ σήμανση έκδοσης «17/9/2020»
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
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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).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ
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