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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο Εξωτερικούς Ειδικούς Επιστήμονες  

για την υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στη συμμετοχή του  

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INSULAE (HORIZON 2020) 

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

 i. του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/94 και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Ν. 3812/2009, της 

παρ. 5 του άρθρου 242 ν.4072/12, των παρ. 24,25 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, της παρ. 1 

του άρθρου 30 του ν. 4314/14 και της παρ. 5 του άρθρου 14 ν 4403/2016, ορίζεται ότι για την 

πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του 

ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της 

ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, καθώς επίσης και η έκδοση βεβαίωσης του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για 

γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

ii. του άρθρου 8 του Ν.4325/2015 για την απλούστευση των διαδικασιών προσλήψεων εποχικού 

προσωπικού καθώς και με σύμβαση έργου, ορίζεται η υποχρέωση των φορέων πρόσληψης της 

ανάρτησης στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.  

iii. του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/18-7- 2018) ορίζεται ότι οι φορείς δεν 

υποχρεούνται να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση/παράταση τα 

μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και τη Δ/νση Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

2. Την υπ’ αριθ. 3955/21.01.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον 

«Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 

και στα ΝΠΙΔ αυτών», δόθηκαν διευκρινήσεις για τη διαδικασία του προγραμματισμού πρόσληψης 

έκτακτου προσωπικού και ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες 

πράξεις.  

3. Την υπ’ αριθ. 41/2019 (ΑΔΑ: 60Ν3ΩΗΧ-5ΜΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με 

την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη δύο (2) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου 

για την υλοποίηση του έργου INSULAE το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος HORIZON 2020, με τις ακόλουθες ειδικότητες: ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Γεωλόγων 

και η διάρκεια της απασχόλησης τους, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ορίζεται από την υπογραφή 

της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 31/03/2023. 

4. Την από 9/4/2019 βεβαίωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

του δήμου με την οποία διαπιστώνεται η επάρκεια πιστώσεων 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο (2) Εξωτερικούς Ειδικούς Επιστήμονες ειδικότητας 

ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Γεωλόγων για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. 

Ψαρών στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INSULAE (HORIZON 2020) με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα: 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Στόχος του εγκεκριμένου έργου INSULAE είναι η ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων 

για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο 

μετέχουν 27 εταίροι από χώρες της Ε.Ε. Για την προώθηση καθαρών μορφών ενέργειας στα νησιά 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη ενός Εργαλείου Σχεδιασμού 

Επενδύσεων (Investment Planning Tool- IPT) με δυνατότητες προσομοίωσης και δημιουργίας 

εναλλακτικών σεναρίων,  που καθιστά εφικτή την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης ώστε οι νησιωτικές 

περιοχές να παράγουν χαμηλού κόστους ενέργεια με σεβασμό στο περιβάλλον. Τα Σχέδια Δράσης 

θα προσδιορίζουν τις αποδοτικότερες επενδύσεις για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιωτικές περιοχές τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού και τις συνέργειες 

της ενέργειας με τα δίκτυα επικοινωνίας μεταφορών, κοινής ωφέλειας καθώς και με την τουριστική 

ανάπτυξη και τον ευρύτερο  αναπτυξιακό σχεδιασμό στις περιοχές εφαρμογής.   

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στο έργου INSULAE, το αντικείμενο των 

απασχόλησης των επιστημονικών συνεργατών ανά πακέτο εργασίας του έργου περιλαμβάνει:  

Πακέτο Εργασίας Αντικείμενο 

ΠΕ-1 

 
Συμμετοχή στις δράσεις διαχείρισης-συντονισμού του έργου: 

 Αναφορές προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου   

 Συμμετοχή την Γενική Συνέλευση Εταίρων του έργου και στις 

συναντήσεις αυτής (κάθε 12 μήνες) 

 Συμμετοχή στην Επιτροπή Επιδεικτικών Εφαρμογών του έργου  

ΠΕ-2 
Συμμετοχή στη συλλογή γεωλογικών, χωρικών και περιβαλλοντικών 

δεδομένων και πληροφοριών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και τις 

προοπτικές ενεργειακής χρήσης καθώς και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα 

ΠΕ-3 
Συμμετοχή στο σχεδιασμό του Εργαλείου Σχεδιασμού Επενδύσεων (IPT) με 

αναγνώριση και ανάλυση απαιτήσεων τοπικών χρηστών 

ΠΕ-8 
Συμμετοχή σε: 

 Ανάλυση προοπτικών επαναληψιμότητας εφαρμογής 

 Αξιολόγηση οδηγών εφαρμογής και εργαλείων 

 Δράσεις διαβούλευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας 

 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τα Ψαρά 

 Ανάπτυξη προτάσεων για φορείς άσκησης πολιτικής 

ΠΕ-10 
Συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου   
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Η χρονική περίοδος απασχόλησης των επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου 

ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως τη λήξη του προγράμματος 31/03/2023 σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του. Τα ύψος αμοιβής και διάστημα απασχόλησης καθορίζεται σύμφωνα με την 

συμφωνία χρηματοδότησης/τεχνικό δελτίο του έργου και τις απαιτήσεις υλοποίησης του έργου, 

δύναται δε να τροποποιηθούν εφόσον υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση της συμφωνίας 

χρηματοδότησης/τεχνικού δελτίου του έργου. 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τα κύρια και τα επιθυμητά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, περιγράφονται 

ακολούθως: 

 Κύρια Προσόντα 

 

Επιθυμητά Προσόντα  

 

ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

I. Πτυχίο ΠΕ Μηχανικών 

 

II. Διετή εμπειρία στη 

διαχείριση/τεχνική υποστήριξη  

συγχρηματοδοτούμενων 

διακρατικών/διασυνοριακών 

έργων  

 

III. Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον 

γλώσσας του Ευρωπαϊκού 

Χώρου  

Εμπειρία στην υλοποίηση ενός 

τουλάχιστον έργου σχετικών με την 

ανάπτυξη ενεργειακών επενδύσεων  

 

Εμπειρία στην υλοποίηση έργων 

επιχειρησιακού σχεδιασμού για την 

τοπική ή/και περιφερειακή ανάπτυξη σε 

νησιωτικές περιοχές 

ΠΕ 

ΓΕΩΛΟΓΟΣ 

 

 

I. Πτυχίο ΠΕ Γεωλόγου 

 

II. Εμπειρία συμμετοχής σε 

τουλάχιστο ένα έργο σχετικό με 

διασυνοριακές κοινότητες 

διαχείρισης/εξοικονόμησης 

ενέργειας  

 

III. Άριστη γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας 

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

 

Διετής εμπειρία συμμετοχής σε 

συγχρηματοδοτούμενα 

διακρατικά/διασυνοριακά έργα σχετικά 

με το περιβάλλον 

 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 

α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Οι υποψήφιοι πρέπει:  

1. Να είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του 

ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς 

αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς 

να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 

Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).  

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε 

βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ της παραγράφου Β.». Δεν 

απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς 

και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο 

και Τένεδο.  

2. να είναι ηλικίας έως 65 ετών και να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.  

3. α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική 

δυσφήμιση, 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 για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω 

και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί 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.  

4. Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.  

*Ο τρόπος απόδειξης όλων των προσόντων περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Ανακοίνωσης 

«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ της 

παραγράφου Β.» πλην της Εμπειρίας που εξειδικεύεται στην παράγραφο Γ. 

 

Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση, με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό 

τομέα, σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του 

έργου.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής:  

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:  

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης και  

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 

στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο.  

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου 

τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.  

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:  
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 Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη 

διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο 

τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν 

βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 

χρονική διάρκεια της εμπειρίας.  

 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 

πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της 

εμπειρίας  

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι και η προσκόμιση αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά  

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ της παραγράφου Β. 

και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα 

ανακοίνωση και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ της παραγράφου Β.».Ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 

εξειδικεύεται ανωτέρω, στην παράγραφο Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. Επιπλέον, 

οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν Βιογραφικό Σημείωμα και Έντυπο Αίτησης . 

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Η.Ν. Ψαρών 

Υποβολή συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης (χορηγείται από τη υπηρεσία 

και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου και να το υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Η υποβολή των αιτήσεων 

και δικαιολογητικών γίνεται  στο κτίριο του Δημαρχείου Η.Ν. Ψαρών, ΤΚ 821 04, Ψαρά και κατά 

τις ώρες 09:30- 14:00, β) στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο 

των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.  

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Γιάννη 

Αρχόντισσα στο τηλέφωνο 22743 50111. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22/10/2019 έως και 1/11/2019 

Επιλογή υποψηφίου  

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση και η εμπειρία 

του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι, που οι προτάσεις 

τους καλύπτουν τα κύρια προσόντα και μόνο σε περίπτωση που ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση 

βάσει της βαθμολόγησης των κύριων και επιθυμητών προσόντων, θα κληθούν σε συνέντευξη όπου 

θα διερευνηθεί η κατανόηση απαιτήσεων του έργου και η επάρκεια οργανωτικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων. Τα κριτήρια της συνέντευξης προσδιορίζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα: 
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Κριτήρια Αξιολόγησης 

βάσει Συνέντευξης 

 

1. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και 

των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του  

2. Επάρκεια οργανωτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων από 

προηγούμενη ενασχόληση σε παρόμοιο αντικείμενο 

Βαθμολογία Κριτηρίων 1. Μη Γνώστης -0  

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5  

Ενδιάμεσο επίπεδο -10 

Ικανός – 20  

2. Μη επαρκής -0  

Εισαγωγικό επίπεδο – 5  

Ενδιάμεσο επίπεδο -10  

Ικανός – 20 

 

Η αξιολόγηση και επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει με βάση τα ανωτέρω 

για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου με απόφασή του, η οποία θα αναρτηθεί στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Η.Ν. Ψαρών καθώς και 

στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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