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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες, 10.3.2022 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ         Αρ. Πρωτ.: 1565  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που 

αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε 

Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building 

Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο 

«TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-

2020» 

 

Ο Δήμαρχος Φιλιατών 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2.  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/16, με τις οποιές προστέθηκε περ. κζ 

στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 

Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006)  

4. Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ ΦΕΚ 1099/τΒ/19.4.2016 ‘Σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου των 

προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ’.  

5. Την εξειδίκευση οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιμότητα δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που 

εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Αξιολόγησης Προγραμμάτων του Στόχου ‘Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία’.  

6. Την έγκριση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Interreg IPA CBC «Greece – Albania 

2014-2020»,  

7. Την με αριθμ. 2/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών για 

«Έγκριση συμμετοχής στην πρόταση συνεργασίας με τίτλο "Use of IoT-enabled and Smart 

Grid- ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings" 

στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014-2020», στον Άξονα 

Προτεραιότητας 1 και Θεματικό Στόχο 1.3, ως Εταίρος (ΡΒ)”, 
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8. Τις αποφάσεις της 5ης Συνεδρίασης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος INTERREG IPA CBC “Greece – Albania 2014 - 2020” στο Berat της Αλβανίας, 

στην οποία  εγκρίθηκε η υλοποίηση της πρότασης με τίτλο “Use of IoT-enabled and Smart 

Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings ” 

(Ακρωνύμιο TARGET), 

9. Το εγκεκριμένο από την Κοινή Γραμματεία (JS) του Προγράμματος Τεχνικό Δελτίο του 

Έργου (Application Form), 

10. Την με αριθ. 227/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών για 

«Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο "Use of IoT-enabled and Smart Grid- ready 

Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings" και 

Ακρωνύμιο “TARGET”, στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 

2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και Θεματικό Στόχο 1.3, ως Εταίρος (ΡΒ)» 

11. Τον Προϋπολογισμό του Έργου για τον Δήμο Φιλιατών ποσού 335.285,00 €, όπως αυτός 

αναφέρεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου (Application Form) και στο 

Justification of Budget Costs του Προγράμματος, 

12. Το από 12/12/2019 Σύμφωνο Χρηματοδότησης (SUBSIDY CONTRACT) μεταξύ του 

Επικεφαλής Εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής του Στόχου «Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Εδαφικής Συνεργασίας» (Managing Authority of the Objective “European Territorial 

Cooperation Programmes”), 

13. Το με ημερομηνία 13/11/2019 Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Εταίρων του Έργου 

(Partnership Agreement), 

14. Την με αριθ. 78/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών με θέμα 

«Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2020», 

15. Την με αριθ. 37/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών με θέμα 

«Αποδοχή επιχορηγήσεων-Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 

οικ έτους 2020», 

16. Της απόφασης έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου του Έργου (Application Form), που 

ανακοινώθηκε στην 5η Συνεδρίαση του Joint Monitoring Committee που έλαβε χώρα στο 

Berat στις 21 Ιουνίου 2019. 

17. Το με αριθ. Α4-1.3-11/12.12.2019 Subsidy Contract με αριθ. Πρωτ. 

PG/2017/0767907/14.12.2017 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG  IPA Cross Border Cooperation Programme 

«Greece Albania 2014-2020» και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την έγκριση υλοποίησης  

της πρότασης με τίτλο: «Use of IoT-enabled and Smart Gridready Building Management 

Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings», ακρωνύμιο «TARGET», 

18. Την με αριθ. 227/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών για 

«Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο "Use of IoT-enabled and Smart Grid- ready 

Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings" και 

Ακρωνύμιο “TARGET”, στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 

2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και Θεματικό Στόχο 1.3, ως Εταίρος (ΡΒ)». 

19. Την με αριθ. 308/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών με θέμα 

Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 

ΑΔΑ: ΨΨΒ4ΩΗΦ-1ΘΕ



  

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν 

στο "Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA" Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020" 
 

Σελίδα 3 από 18 

 

ΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που 

αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε 

Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building 

Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο 

«TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-

2020» (ΑΔΑ: ΨΣΤ6ΩΗΦ-ΩΘΛ), 

20. Την με αριθ. Α-179/25.2.2022 (ΑΔΑ: 97ΩΗΩΗΦ-ΗΦΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

για την έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της σύμβασης, 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Χρήση 

Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την 

Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-

enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in 

Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation 

Programme Greece-Albania 2014-2020»” στο Δήμο Φιλιατών, με αντικείμενο την εκτέλεση 

του ως άνω έργου, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μηνών. 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το έργο “Use of IoT-enabled and Smart Gridready Building Management Systems for Efficient 

Energy Saving in Public Buildings”, ακρωνύμιο «TARGET»,  εντάσσεται στο πλαίσιο του  

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece Albania 2014-2020» το 

οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και 

από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 15%). 

H πρόταση για το έργο «TARGET» υποβλήθηκε το Φεβρουάριο 2019 στο πλαίσιο της 4ης 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg 

IPA-CBC Greece Albania 2014-2020» και η υλοποίησή του εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 12 Δεκεμβρίου 2019 (Subsidy Contract No. A4-1.3-

11).      

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο (Application Form-AF), η διάρκεια του έργου είναι 34 μήνες, 

ξεκίνησε την 01/11/2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31/08/2022.  

Επικεφαλής Εταίρος (LB – Lead Beneficiary) του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας (Ελλάδα) 

και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.148.669,00€.  

Οι υπόλοιποι εταίροι είναι: 

• PP2: Δήμος Φιλιατών (Ελλάδα) & 

• ΡΡ3: National Agency of Natural Resources (Αλβανία). 

Τα κτήρια αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι του ενεργειακού συστήματος στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση προς μια ευφυή οικονομία 

μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος. Παρά ταύτα, οι υπάρχουσες κτηριακές υποδομές δεν 

είναι έτοιμες να υιοθετήσουν ευφυείς λύσεις και να μετατραπούν σε έξυπνα κτήρια. Πιο 

συγκεκριμένα, η νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις ετοιμότητας 

όσον αφορά στη μετάβαση στα έξυπνα κτήρια και πρέπει να κάνουν μεγάλα βήματα για να 

διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτή τη διαδικασία. 

Λόγω του παρόμοιου κλίματος και της ανάγκης για στενή συνεργασία με σκοπό την επίτευξη 

σημαντικής μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοσίων κτηρίων, το έργο TARGET 

φιλοδοξεί να ενισχύσει τους στόχους που τέθηκαν για την ενεργειακή απόδοση και στις δύο 

χώρες μέσα από ισχυρή διακρατική συνεργασία και κοινές καλά προετοιμασμένες 

παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημόσιων κτιρίων. 

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των στόχων που έχουν τεθεί για την ενεργειακή 

απόδοση στην Ελλάδα και την Αλβανία, μέσω ισχυρής διασυνοριακής συνεργασίας και 

κοινών, καλά προετοιμασμένων παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της μείωσης της 

ενεργειακής κατανάλωσης των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων σε αμφότερες τις περιοχές-

στόχους του Προγράμματος. Αυτός ο γενικός σκοπός υποστηρίζεται περαιτέρω από τρεις 
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κύριους στόχους ως εξής: i) πρωταρχικός στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες 

εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον κτιριακό τομέα, με τα 

κτίρια του δημόσιου τομέα να αποτελούν παράδειγμα κινητοποίησης του συνόλου της 

κοινωνίας (ii) δευτερεύων στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή γνώσεων 

και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια και τέλος, (iii) 

το εταιρικό σχήμα θα επιδιώξει να προωθήσει την κοινή συμμετοχή διαφόρων 

ενδιαφερομένων μερών στον βιώσιμο ενεργειακό προγραμματισμό και την υλοποίηση μίας 

έξυπνης κτηριακής υποδομής χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. 

Επιμέρους στόχοι του έργου: 

•  Αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης στον κατασκευαστικό τομέα. Με αυτή την έννοια, το έργο θα 

παρουσιάσει μια νέα προσέγγιση ενός προηγμένου Συστήματος Ενεργειακής 

Διαχείρισης Κτιρίων (ΣΔΕΚ) για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και αλληλεπίδραση 

με το έξυπνο δίκτυο σε τρία (3) δημόσια κτίρια.  

•  Εφαρμογή ορισμένων βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης εντός και εκτός των 

κτιρίων σύμφωνα με πρόσφατες προ-μελέτες σκοπιμότητας.  

•  Τόνωση της διασυνοριακής ανταλλαγής γνώσεων και η ευαισθητοποίηση σχετικά με 

την ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια. Για το λόγο αυτό, το εταιρικό σχήμα θα 

δημιουργήσει από κοινού ένα εργαλείο βασισμένο στον παγκόσμιο ιστό ή στο cloud, 

προκειμένου να αποτυπωθεί η εξοικονόμηση στην ενεργειακή κατανάλωση των 

πιλοτικών κτιρίων και να παρουσιαστεί η αλληλεπίδραση και συμμετοχή στην 

υλοποίηση του smart grid.  

•  Προώθηση της κοινής συμμετοχής τοπικών ενδιαφερομένων φορέων στον 

προγραμματισμό και την εφαρμογή της βιώσιμης ενέργειας και την πορεία προς μία 

έξυπνη κτηριακή υποδομή χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.  

Αρχικά, οι εταίροι θα προσδιορίσουν το μέγεθος των βασικών παρεμβάσεων που πρέπει να 

κάνουν στα πιλοτικά δημόσια κτίρια που έχουν επιλεγεί για να παρουσιάσουν το 

πρωτοποριακό ΣΕΔΚ, να προσαρμόσουν κατάλληλα τη σύνδεσή του στο smart grid και να 

επιτύχουν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Στη συνέχεια, με βάση την κοινή 

τεχνογνωσία και εμπειρία θα σχεδιαστεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο που σκοπό 

έχει να κάνει γνωστές στο ευρύ κοινό -ιδιαίτερα στους ερευνητές και τους επαγγελματίες του 

χώρου- τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης 

για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Με την αξιοποίηση του 

επιδεικτικού εκπαιδευτικού εργαλείου, καθώς και με άλλες δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης 

από τους εταίρους του έργου, θα επιτευχθεί η μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου 

στους βασικούς ενδιαφερόμενους (target groups) των δύο χωρών. 
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Το έργο διαρθρώνεται σε έξι (6) ξεχωριστά Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 
Project Management & Coordination 
 

2 
Communication & Dissemination 
 

3 
Small-scale Investments in the Pilot Public Buildings 
 

4 
BMS Roll-out in the Pilot Public Buildings 
 

5 
“Virtual Smart Building of the Future” Educational Tool & GR-AL 
Smart Energy Transition Initiative 
 

6 
GR-AL SETI - Participation in events & Awareness raising 
 

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην σύναψη σύμβασης έργου για ένα (1) άτομο. 

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  

• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Η διάρκεια σύμβασης είναι έως 5 μήνες. Η σύμβαση λύεται με τη λήξη του έργου ήτοι στις 

31.08.2022 ακόμη και αν δεν έχουν παρέλθει οι 5 μήνες. Σε περίπτωση παράτασης της 

υλοποίησης του έργου, η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για διάστημα μέχρι την εξάντληση 

του ποσού που αναφέρεται ως δαπάνες προσωπικού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 

έργου. 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Το ποσό της αμοιβής ανέρχεται για την κατηγορία:  

• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εννιακόσια τριάντα ευρώ ανά μήνα (930,00€/μήνα) 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων), 

Ε. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Το άτομο που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί στην έδρα του Δήμου Φιλιατών, στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 8 στους Φιλιάτες. 

ΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στον παρακάτω πίνακα διαφαίνεται η εμπλοκή του στελέχους στα πακέτα εργασίας, ούτως 
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ώστε να είναι εφικτή η ομαλή διεκπεραίωση του έργου. Η Χρονική διάρκεια του έργου είναι 

από 01.11.2019 έως 31.08.2022: 

Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

1 

Συμμετοχή: 

• στις συναντήσεις του έργου 

• στις Τεχνικοοικονομικές αναφορές έργου. 

• Στην Αναφορά πορείας υλοποίησης έργου. 

2 

Συμμετοχή σε: 

• δράσεις επικοινωνίας 

• Δημοσιεύσεις 

• Ψηφιακές Δράσεις 

• Υλικό προώθησης 

• Εκδηλώσεις / Συνέδρια 

3 
Παρακολούθηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του 
Δημαρχιακού Μεγάρου 

4 Παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος BMS 

5 

Συμμετοχή στις διαδικασίες «Εικονικό Έξυπνο Κτίριο του 
Μέλλοντος, Εκπαιδευτικά Εργαλεία και Πρωτοβουλίες Έξυπνης 
Ενεργειακής Μετάβασης Ελλάδα-Αλβανία (“Virtual Smart 
Building of the Future” Educational Tool & GR-AL Smart Energy 
Transition Initiative)» 

6 Συμμετοχή σε σεμινάρια και διαλέξεις 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες και 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον 

νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, 

έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή. 

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 

υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 

παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

5. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να κατέχουν 

και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΣΑΠ για 

την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής 

ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

ΑΔΑ: ΨΨΒ4ΩΗΦ-1ΘΕ



  

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν 

στο "Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA" Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020" 
 

Σελίδα 10 από 18 

 

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις που να καλύπτουν πλήρως τα παραπάνω κριτήρια 

η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο που καλύπτει  μερικώς τα παραπάνω κριτήρια. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Β1. Για την προκηρυσσόμενη θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ο υποψήφιος πρέπει να 

κατέχει 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. 

Β.1.1 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για την θέση απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι 

μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν 

δεκτοί: 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.  

2. Εργασιακή Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα Interreg (Διασυνοριακά ή 

Διακρατικά), 

3. Πολύ γνώση της αγγλικής γλώσσας, 

 

Επιθυμητές δεξιότητες: 

• Δεκτικότητα σε νέες ιδέες. 

• Οργανωτικότητα. 

• Ανάληψη πρωτοβουλιών, σύνθεση προτάσεων και ιδεών. 

• Προσαρμοστικότητα. 

• Επίλυση προβλημάτων. 

• Δυνατότητα εργασίας υπό πιεστικές χρονικά συνθήκες. 

• Συνεργατικότητα. 

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την αίτηση 

και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, (δεν 

απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της αιτήσεως τους οι συμμετέχοντες: 

i. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
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της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, συμμετοχής σε 

εγκληματική οργάνωση, παιδικής εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, δεν είναι υπόδικοι που έχουν 

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.43, 

ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα των παραπάνω 

περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

ii. Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. 

iii. Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

iv. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 

οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 

λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει 

πενταετία από την απόλυση. 

v. Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. 

vi. Τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι ακριβή. 

vii. Για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές. 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου, 

3. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου συντεταγμένο βάσει του europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae). Βιογραφικά 

συντεταγμένα με άλλη μορφή δύναται να απορριφθούν από την υπηρεσία. 

4. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του ενδιαφερόμενου. 

5. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα Παραρτήματα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης ‘Έργου (ΣΜΕ) του ΑΣΕΠ. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε απλές φωτοτυπίες. Οι υποψήφιοι που τελικά θα 

επιλεγούν οφείλουν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα για έλεγχο από την υπηρεσία πριν 

υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
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Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με 

σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής 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: Δήμος Φιλιατών, Δημαρχιακό Μέγαρο, Ελ. Βενιζέλου 8, Φιλιάτες, Τ.Κ. 

463 00 (Γραφείο: Πρωτόκολλο). 
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Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

στο πλαίσιο του έργου 

«Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy 

Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-

border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020»” 

Στην περίπτωση αποστολής των 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. 

Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι 10 μέρες από την επόμενη ημέρα 

δημοσίευσής της στην εβδομαδιαία εφημερίδα. Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την 

καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται. Οι αιτήσεις συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, 

προσθήκες ή διορθώσεις. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης 

αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων. Οι υποψήφιοι δύναται να 

κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να παράσχουν εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των 

προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της 

επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου. Πληροφορίες 

για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ζητηθούν είτε με 

αποστολή φαξ στο 2664022989 ή με email στο info@filiates.gr 

ΣT. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία 

εφημερίδα του Νομού. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα (Αίτηση, 

Υπεύθυνη Δήλωση, Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας,  Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ) να 

γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 

ανάρτησης στον Φορέα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στο Γραφείο 

Τεχνικών Υπηρεσιών στην έδρα του Δήμου Φιλιατών (Ελ. Βενιζέλου 8), στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Φιλιατών (www.filiates.gr) και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

http://www.filiates.gr/
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Τα σχετικά Παραρτήματα μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών  στην 

έδρα του Δήμου Φιλιατών (Ελ. Βενιζέλου 8) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών 

(www.filiates.gr) 

Ζ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα καλέσει όσους έχουν τα 

απαιτούμενα προσόντα με βάση την παρούσα ανακοίνωση, σε συνέντευξη ενώπιον 

Επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 

κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της 

σύμβασης μίσθωσης έργου. 

Η. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Φιλιατών (www.filiates.gr). Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να 

υποβάλλουν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. 

Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις τα 

αποτελέσματα θα υποβληθούν για οριστική έγκριση από το αρμόδιο όργανο. 

Θ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο. 

Ο επιλεγέντας θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα 

καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα και ο τρόπος πληρωμής. Ο 

απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του αντικαθίσταται 

με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. Το φυσικό πρόσωπο θα εργάζεται 

κάτω από τις οδηγίες του δικαιούχου στις εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλιατών. Ο τόπος 

εργασίας του φυσικού προσώπου, όπως και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, θα 

προσδιορίζεται στη σύμβαση. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στον Δήμο Φιλιατών. Το 

κόστος για την αμοιβή του φυσικού προσώπου, συμβατικό τίμημα, καθορίζεται με βάση το 

έργο. Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου 

Φιλιατών.  

 

Ο Δήμος Φιλιατών διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εφόσον ο υποψήφιος δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το 

οποίο απασχολείται απενταχθεί από το πρόγραμμα από το οποίο χρηματοδοτείται. Για την 

πληρωμή της σύμβασης θα πρέπει να εκδίδονται από τον ανάδοχο τα σχετικά παραστατικά 

(τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενημερότητες και ότι άλλο απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία). Τα 

ποσά της πληρωμής είναι μεικτά. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις 

που προβλέπονται στη νομοθεσία. 

http://www.filiates.gr/
http://www.filiates.gr/
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη δύο (2) ομάδες κριτηρίων: 

 

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 

κατάρτισης, 

β) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης. 

 

2. Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας 

πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή: 

• 60% για την ομάδα κριτηρίων (α), 

• 40% για την ομάδα κριτηρίων (β), 

 

3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 

A) Τυπικά − εκπαιδευτικά προσόντα 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.δ. 50/2001 (Α΄ 

39). Όποιος υποψήφιος δεν πληροί τουλάχιστον ένα από τα τυπικά προσόντα που 

αναφέρονται παραπάνω, θα απορρίπτεται αυτόματα από την αξιολόγηση. Για όποιους 

πληρούν τα ανωτέρω προσόντα, η Επιτροπή θα αξιολογεί τον φάκελό τους ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

        1. ή   2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 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     

 

        3 ή. 4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       5 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 

 

    6. ή 7. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 

που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ   για την β΄ ομάδα κριτηρίων (συντελεστής 40% ) 

Β) Δομημένη Συνέντευξη  

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από αρμόδια επιτροπή  οποία ορίζεται με απόφαση του 

Δημάρχου. 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 δύο θεματικές ενότητες: 

A. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου (καινοτομία, 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων δράσης,  

συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα, κλπ.) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και 

προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του. 

B. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα Ευρωπαϊκά έργα (situational 

interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να 

προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει 

αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.  

 

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.  

 

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 300 μόρια. Το σύνολο των 

μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  

600 μόρια. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο 

όρο των βαθμών των μελών της αρμόδιας επιτροπής.  

 

        8. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20) 

κατηγορία  ΠΕ  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 
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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.  

 

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. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

        Σπυρίδων Παππάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

I. Αίτηση, 

II. Υπεύθυνη Δήλωση, 

III. Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας (όπου απαιτείται), 

IV. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ. 
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