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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

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΣΜΕ 4/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

   
  για την  υλοποίηση του Έργου: «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorships - 
Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο «RaCIP» του 

ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF»

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 6 Α) «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.886/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  «Αποδοχή εγκριτικής πράξης συμμετοχής του 
Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα με τίτλο «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private 
sponsorships -Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο 
«RaCIP»»

6. Την αριθ. 432/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου: «Raising Capacity for Inclusive People engaged in 
private sponsorships-Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και 
ακρωνύμιο «RaCIP» του ευρωπαϊκού// ταμείου «AMIF».

7. Την αριθ. 135/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου: «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private 

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/
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/
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sponsorships - Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο 
«RaCIP» του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF» (Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 432/2021)»

8. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την  υλοποίηση του Έργου: «Raising Capacity for Inclusive 
People engaged in private sponsorships - Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής 
χορηγίας» και ακρωνύμιο «RaCIP» του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF»

9. 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».

10. Τις αριθμ. 323/2-3-2021 και 325/2-3-2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ΠΕ/ΤΕ. Διαχειριστή Προγράμματος  και δύο (2) 

ΠΕ/ΤΕ Εκπαιδευτών (trainers) για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του έργου «Raising 
Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorships - Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω 
προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο «RaCIP» του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF», διάρκειας από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2023. 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 Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31-12-2023 1

102
Ιωάννινα 
(Δήμος 

Ιωαννιτών)
ΠΕ/ΤΕ  Εκπαιδευτής Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως 31-12-2023 2

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

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ-
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

(μονάδα)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟ-

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
 (σε αριθμό 
μονάδων)

ΚΟΣΤΟΣ

101 ΠΕ/ΤΕ  Διαχειριστής Προγράμματος ώρες 1030 19.440 (μικτά)

102 ΠΕ/ΤΕ  Εκπαιδευτής ώρες 402 6.480 (μικτά)*
* Αφορά την αμοιβή και των δύο (2) ΠΕ/ΤΕ Εκπαιδευτών
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Η ανωτέρω αμοιβή αφορά τη συνολική διάρκεια του έργου και η διαδικασία της πληρωμής περιγράφεται στην 
αριθ. 432/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

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 (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.

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

3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)
4. Τουλάχιστον ένα (1) έτος σχετική εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων

102

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 (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 

κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών 
ή 

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 (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 

κοινωνικών επιστημών 

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 
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και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1)
5. Εμπειρία στο προσφυγικό-μεταναστευτικό τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 65 ετών.

Το αντικείμενο απασχόλησης για την ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Διαχειριστής Προγράμματος αφορά:

Τον συντονισμό, τη συμμετοχή και την υποστήριξη των δράσεων του Δήμου Ιωαννιτών- με αντικείμενο που 
περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται- τα ακόλουθα:

• Την καθημερινή επικοινωνία με τους Εταίρους.
• Την ποιοτική επικοινωνία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας του Δήμου Ιωαννιτών με τους Εταίρους.
• Την παρακολούθηση όλων των εξελίξεων του έργου και την συγγραφή εκθέσεων προόδου.
• Τον συντονισμό των ενεργειών του Δήμου για τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του έργου.
• Την διαχείριση της ποιότητας των παραδοτέων του έργου.
• Την 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)
• Τη συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 

την προετοιμασία των αντίστοιχων παρουσιάσεων του έργου.

Επιπλέον προσόντα: Η εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αντικείμενο το προσφυγικό-
μεταναστευτικό θα συνεκτιμηθεί.

Το αντικείμενο απασχόλησης για την ειδικότητα του ΠΕ/ΤΕ Εκπαιδευτή αφορά:

Τον συντονισμό, τη συμμετοχή και την υποστήριξη των δράσεων του Δήμου Ιωαννιτών- με αντικείμενο που 
περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται- τα ακόλουθα:

• Την παρακολούθηση όλων των εξελίξεων του έργου
• Τη συμμετοχή στις ενέργειες του Δήμου για τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του έργου.
• Τη συμμετοχή στις συναντήσεις της ομάδας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 

την προετοιμασία των αντίστοιχων παρουσιάσεων του έργου, ενημέρωση της ομάδας έργου για 
πιθανούς κινδύνους.

• Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθοδήγησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ οικογενειών και προσφύγων 
για την παροχή κοινωνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης σε όλη τη διαδικασία διευθέτησης. Ακόμη, θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους πρόσφυγες, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία 
ενός δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων που θα σχεδιάσει προσαρμοσμένη επαγγελματική κατάρτιση
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• Οι εκπαιδευτές απαιτείται να έχουν δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό και παρουσίασης και 
εκπροσώπησης του Δήμου και του έργου σε συναντήσεις, συνέδρια κλπ

Επιπλέον προσόντα: Οι εκπαιδευτές χρειάζεται να διαθέτουν άνεση προφορικής επικοινωνίας στα αγγλικά, 
άνεση στη χρήση πλατφορμών συνεργασίας και τηλεδιασκέψεων και δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό και 
παρουσίασης και εκπροσώπησης του Δήμου και του έργου σε συναντήσεις, συνέδρια κτλ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς 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

101,102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 
τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης 6-7-
2021 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στοιχείο 
11 ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI «ΤΡΟΠΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ως άνω αναφερόμενες εμπειρίες πέραν των οριζόμενων στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 6-7-2021, θα πρέπει 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αποδεικνύονται και με διακριτές συμβάσεις ή με βεβαιώσεις από τους φορείς από 
όπου ρητά θα αναφέρεται το αντικείμενο απασχόλησης (π.χ. Ευρωπαϊκά προγράμματα, προσφυγικό-
μεταναστευτικό).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ανώτατο όριο: 835 μονάδες) Βαρύτητα 30%:
1. Βαθμός βασικού τίτλου (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται με το 40).
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κατηγορίες 
ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

Μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες)*
3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες)*
4. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες ΠΕ 
και ΤΕ integrated master 35 μονάδες)*

5. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ* (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 
μονάδες)

*Τα κριτήρια 2, 3, 4, και 5 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός 
διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον 
ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο 
υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον 
οικείο τίτλο σπουδών
 Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ανώτατο όριο:  588 μόρια) Βαρύτητα 40%:
1. Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και έως 84 
μήνες)

μήνες 
εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59

84 
και 

άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

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 .
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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.
Λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου, 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: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
αα) ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα     
ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες)

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και 
άνω

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

  αβ)  ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα 
ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και 
άνω

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320 360

2.  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)

3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες)

5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6
μονάδες 50 100 150 200 250 300
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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)».

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, 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)» με σήμανση έκδοσης 6-7-2021  και τα Ειδικά Παραρτήματα: Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξη 
γλωσσομάθειας σήμανση έκδοσης «7/12/2020» και  το Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ 
σήμανση έκδοσης «17/5/2021» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Ιωαννιτών και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ιωαννιτών «www.ioannina.gr». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
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 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
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Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις,  βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ΤΙΤΛΟΙ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
παρούσα ανακοίνωση. 

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 πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με 
βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά 
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 «6/7/2021»
Β. Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξη γλωσσομάθειας σήμανση έκδοσης «7/12/2020» και 
Γ. Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ σήμανση έκδοσης «17/5/2021»
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).

                                               
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

http://www.ioannina.gr/
ΑΔΑ: 6ΖΗ4ΩΕΩ-Μ66
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