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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ  ΣΜΕ 9/2023

     Για την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου 
«Building Green and Climate Neutral City-Hubs» —«CLIMABOROUGH».

    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 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 
ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. 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.  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022).
6. Την υπ. Αριθμ. 331/2022 Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης υποβολής της πρότασης στο  έργο  με  

τίτλο: «CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities» με 
ακρωνύμιο CLIMABOROUGH στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe 
(πρόσκληση HORIZON-MISS-2021-CIT-02)  με ακρωνύμιο : «CLIMABOROUGH»

7. Το έγγραφο Proposal number: 101096464, proposal acronym CLIMABOROUGH
8. Την υπ.αριθμ 726/2022  Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής της   εγκριτικής  πράξης για τη 

συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών, στο  έργο  με ακρωνύμιο : «CLIMABOROUGH» και 
ορισμού της Δ/νσης Περ/ντος & Πολ/μίας ως αρμόδιας Δ/νσης

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/
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9. Το έγγραφο GRANT AGREEMENT Project 101096464 — CLIMABOROUGH 
10. To έγγραφο CLIMABOROUGH  Consortium Agreement version 3 (final), December 8, 

2022
11. Την απόφαση έγκρισης Συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

HORIZON EUROPE  (CLIMABOROUGH) με αρ. 433/3.2.2023 του  Αυτοτελούς 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Την υπ΄ αριθ. 32/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων με θέμα την 
έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου με ακρωνύμιο CLIMABOROUGH

13. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 2971/11.01.23  Bεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί 
ύπαρξης  της πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού της εν λόγω ανακοίνωσης.

14. 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».

15. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την  υλοποίηση του έργου «‘Building 
Green and Climate Neutral City-Hubs’ — ‘CLIMABOROUGH».

Ανακοινώνει

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με  ένα (1) άτομο  ειδικότητας ΠΕ Μηχανικού- 
Πολιτικού Μηχανικού ή ΠΕ Μηχανικού - Μηχανικού Περιβάλλοντος, για την κάλυψη των 
ειδικών απαιτήσεων και εξειδικευμένων αναγκών που προκύπτουν από τις Δραστηριότητες 
του έργου «Building Green and Climate Neutral City-Hubs» με ακρωνύμιο 
«CLIMABOROUGH» στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ) με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα ( τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β ) : 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος 
εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός 
ατόμων

101
Ιωάννινα

(Δήμος 
Ιωαννιτών)

ΠΕ 
Μηχανικών/ΠΕ 

Πολιτικών 
Μηχανικών ή ΠΕ 
Μηχανικών/ ΠΕ 

Μηχανικών  
Περιβάλλοντος 

Από την υπογραφή της σύμβασης 
έως τη λήξη του έργου,

συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παρατάσεων

(Λήξη έργου χωρίς παράταση: 
31/12/2026)

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της αλλοδαπής ή
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου 
Μηχανικών Περιβάλλοντος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή 
ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
3. Τριετή (3ετή) τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στη θέση του Υπευθύνου Έργου ή συναφούς 
ρόλου

4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συμπληρωματικά των τυπικών προσόντων, θα αξιολογηθούν και θα συνεκτιμηθούν τα 
παρακάτω προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Περιβάλλοντος 
2. Εμπειρία ή εξειδίκευση σε θέματα καινοτομίας και start ups.
3.Εμπειρία από συμμετοχή σε διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, 
συμμετοχικότητας, συνδημιουργίας στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, μελετών, σχεδίων κλπ 
4. Εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας και προώθησης με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
(social media).
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η αμοιβή για την παρεχόμενη εργασία των ενδεικτικά προβλεπόμενων 47.5 ανθρωπομηνών που 
θα παρασχεθούν μέσω ΣΜΕ ανέρχεται συνολικά έως το ποσό των 84.800,00 € (μικτά) και αφορά στο 
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σύνολο της  ανθρωποπροσπάθειας, για όλα τα πακέτα εργασίας (WP),  για το σύνολο της διάρκειας 
του έργου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων. 
Το ως άνω ποσό της αμοιβής θα καταβάλλεται σε δόσεις, σύμφωνα με την υλοποίηση και τις 
απαιτήσεις του έργου σε ανθρωποπροσπάθεια  και με τρόπο που να καλύπτει τις απαιτήσεις των 
επίσημων οικονομικών αναφορών του έργου  στην ΕΕ,  το πολύ  4μηνιαίες ύστερα από την έγκαιρη 
συμπλήρωση και προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον πάροχο της εργασίας και την 
έγκρισή τους από την υπηρεσία.

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)».
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρωθούν 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, 
Κρυστάλλη 3, 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).
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 «01/02/2023» και 
Γ. Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ σήμανση έκδοσης «01/02/2023»
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).

                                               

http://www.ioannina.gr/
http://www.ioannina.gr/
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1)Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
2)Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3)Εφημερίδες: α)   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    β) ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Για δημοσίευση στο φύλλο στις 01/04/2023                     

ΑΔΑ: 9ΜΩΛΩΕΩ-ΕΨΑ


		2023-03-31T13:59:40+0300


		2023-03-31T14:03:46+0300
	Athens




