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                                                            Εισήγηση 

 
Δικαιολόγηση του κατεπείγοντος : Ο Δήμος Νάουσας πρέπει άμεσα να προχωρήσει 

στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης 

έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη 

υλοποίησης του έργου Cult-CreaTE, για να μην ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης, επειδή πρόκειται για έργο χρηματοδοτούμενο κατά 100% το από 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG EUROPE. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) 

συμβάσεων μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, 

λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου Cult-CreaTE το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας 

«INTERREG EUROPE 2014-2020». 

 

 

          Η Aντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών 

Θεμάτων Δήμου Νάουσας έχοντας υπόψη: 

            
            

1. Την από 25-5-2018 επιστολή της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος «INTERREG 

EUROPE» σχετικά με την τελική έγκριση του έργου “Cult-CreaTE”. 



2. Την υπ’ αριθμ. 356/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή του 

έργου “Cult-CreaTE”, στην 13η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2018 

και τη δημιουργία νέου κωδικού εσόδου Κ.Α. 06.00.1323.013.  

3. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του έργου “Cult-CreaTE ” και 

τα όσα ορίζονται σε αυτό.  

4. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση                             ν. 3419/2005», περί 

συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών» περί απλούστευσης και 

επιτάχυνσης διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων. 

7. Το π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. π.δ. 

347/2013, 44/2005, 116/2006, 146/2007, καθώς και με το ν.4148/2013.   

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων 

μίσθωσης έργου για το έργο Cult-CreaTE του Προγράμματος Interreg Europe, και 

συγκεκριμένα: 

 μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου  ΠΕ Οικονομικού για τη συμμετοχή στην 

εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη του έργου 

 μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Εικαστικών για τη συμμετοχή στην 

εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του έργου  

 μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για τη 

συμμετοχή στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και την τεχνική υποστήριξη του έργου . 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Α.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Cult-CreaTE – ANTIKEIMENO 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Περιγραφή του Έργου Cult-CreaTE 

Ο Δήμος της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας συμμετέχει ως εταίρος σε ένα νέο έργο στο 

πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

αποβλέπει στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη. Στο νέο έργο Cult-

CreaTE (‘Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in 

Europe’, δηλαδή ‘Συμβολή των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον 

Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη’) συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος το 

Vidzeme Tourism Association (Λετονία), και ως εταίροι η Περιφέρεια του Veneto (Ιταλία), 

το Cork City Council (Ιρλανδία), το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Pécs-

Baranya (Ουγγαρία), η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 

Λευκωσίας (Κύπρος), το Dundee City Council (Αγγλία), η Περιφέρεια Kujawsko-Pomorskie 

(Πολωνία) και το European Cultural Tourism Network (ECTN) (Βέλγιο). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός είναι 1.798.270 εκατ. Ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 85% από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρωικής 

Πόλεως Νάουσας ανέρχεται σε 179.000 Ευρώ. 

Το έργο Cult-CreaTE επιχειρεί να ενδυναμώσει τον «Δημιουργικό Τουρισμό», ο οποίος 

θεωρείται μια νέα εκδοχή του πολιτιστικού τουρισμού εμπλέκοντας τους τουρίστες αλλά και 

τους κατοίκους της κάθε πόλης στη δημιουργία τουριστικών προϊόντων. Οι πολιτιστικές και 

Δημιουργικές βιομηχανίες κατέχουν στρατηγική θέση στην προώθηση της έξυπνης και 

βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις και συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.  

Γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών 

Βιομηχανιών μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον 

Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό. Η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών 

θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου δεδομένου ότι διαφορετικές πόλεις 

έχουν άλλο επίπεδο ανάπτυξης στους τομείς του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τουρισμού.  

Ως Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες νοούνται η πολιτιστική κληρονομιά, η 

χειροτεχνία, ψηφιακά προϊόντα, ερμηνευτικές και εικαστικές τέχνες, ταινίες, βίντεο, μουσική, 

τηλεόραση και ραδιόφωνο, φεστιβάλ, διαφήμιση, αρχιτεκτονική, μόδα, αρχεία και 

βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικό υλικό, πολυμέσα, εκδόσεις, μουσεία και γκαλερί, έρευνα και 

ανάπτυξη, λογισμικό, παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. 

Στο έργο Cult-CreaTE εξετάζονται τέσσερις θεματικές προτεραιότητας που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τουρισμού, ήτοι: 

 Καθορισμός των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών και πιθανή συμβολή 

τους στην ανάπτυξη του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τουρισμού 



 Καταγραφή και μεταφορά των καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων 

 Ανάπτυξη προϊόντων που βασίζονται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές 

Βιομηχανίες 

 Δημιουργία Cluster Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών με στόχο τη 

βελτίωση των πολιτικών που ακολουθεί κάθε πόλη/περιφέρεια και τη δημιουργία 

επιχειρηματικών μοντέλων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

σχετικών με τον Πολιτισμικό και Δημιουργικό Τουρισμό. 

Στο πλαίσιο του έργου Cult-CreaTE ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, θα εκπονήσει Σχέδιο Δράσης 

που θα προκύψει από τις  δράσεις ανταλλαγής εμπειριών του έργου οι οποίες υλοποιούνται 

μέχρι και τη λήξη της Α Φάσης του.  

Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης θα αφορούν 

στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου των Δημιουργικών και 

Πολιτιστικών Βιομηχανιών, στην ανάδειξη του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τουρισμού, 

στην ανάδειξη της πόλης ως τουριστικό προορισμό γευσιγνωσίας και οίνου, στη δημιουργία 

προωθητικού υλικού, στη δημιουργία ηλεκτρονικών μέσων ανάδειξης του προορισμού  κλπ. 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η συνολική διάρκεια του έργου Cult-CreaTE είναι 54 μήνες (1η  φάση: 

30 μήνες 01/06/2018-30/11/2020, 2η φάση: 24 μήνες 01/12/2020-30/11/2022). 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: τρεις (3) Θέσεις 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού, μία (1) θέση ΠΕ Εικαστικών, μία (1) θέση  

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  

1.Α. Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Οικονομικού  

Ο υποψήφιος θα συμβάλλει στις διαδικασίες εκπόνησης του σχεδίου δράσης του έργου και 

θα συμβάλλει στην οικονομική διαχείριση του έργου. 

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο υποψήφιος, οι οποίες θα είναι 

σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form) και τις οδηγίες του 

προγράμματος «INTERREG EUROPE 2014-2020» αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, είναι: 

1. Διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

2. Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων προόδου, αιτημάτων πληρωμής, 

χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και αναφορών του έργου. 

3. Σύνταξη τροποποιήσεων των τεχνικών δελτίων. 

4. Σύνταξη και περαιτέρω διερεύνηση του φυσικού αντικειμένου. 

5. Σύνταξη εγγράφων για την υλοποίηση των δράσεων. 

6. Επικοινωνία με τους εταίρους σχετικά με το οικονομικό αντικείμενο. 

7. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. 



8. Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις εταίρων (Workshop, Steering Group, Study 

Visits). 

9. Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση του Δήμου Η.Π. 

Νάουσας στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου. 

10. Συμμετοχή στην προετοιμασία και συγγραφή του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) με 

σκοπό την εφαρμογή δράσεων ενίσχυσης της τοπικής Δημιουργικής και Πολιτιστικής 

Βιομηχανίας. 

11. Επικοινωνία με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Η.Π. Νάουσας που 

θα μπορούσαν να συμβάλλουν με στοιχεία στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης. 

12. Παρακολούθηση της σύμβασης του Δήμου Η.Π. Νάουσας με την Ανάδοχο εταιρία 

του έργου. 

 

1.Β. Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Εικαστικών  

Ο υποψήφιος θα συμβάλλει στις διαδικασίες εκπόνησης του σχεδίου δράσης του έργου και 

θα συμβάλλει στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του σχεδίου. 

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο υποψήφιος, οι οποίες θα είναι 

σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form) και τις οδηγίες του 

προγράμματος «INTERREG EUROPE 2014-2020» αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, είναι: 

1. Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου  

2. Συμμετοχή στη σύνταξη των εκθέσεων προόδου του έργου που αφορούν στο φυσικό 

αντικείμενο του έργου  

3. Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.  

8. Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. 

9. Γραμματειακή υποστήριξη των έργων και της ομάδας διαχείρισης. 

10. Σύνταξη εγγράφων για την υλοποίηση των δράσεων. 

11. Επικοινωνία με τους εταίρους. 

12. Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις εταίρων (Workshop, Steering Group, Study 

Visits). 

13. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των δραστηριοτήτων που υλοποιεί. 

14. Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση του Δήμου Η.Π. 

Νάουσας στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου. 

15. Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς (Local 

Stakeholder Meetings).  

16. Συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου. 

17. Συμμετοχή στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης του έργου  



 

1.Γ. Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών.  

Ο υποψήφιος θα συμβάλλει στις διαδικασίες εκπόνησης του σχεδίου δράσης του έργου και 

θα συμβάλλει στην τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του σχεδίου. 

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο υποψήφιος, οι οποίες θα είναι 

σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form) και τις οδηγίες του 

προγράμματος «INTERREG EUROPE 2014-2020» αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, είναι: 

1. Συμμετοχή στην παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού αντικειμένου του 

έργου 

2. Παρακολούθηση και περαιτέρω διερεύνηση του φυσικού αντικειμένου. 

3. Τεχνική υποστήριξη στην εφαρμογή  του Σχεδίου Δράσης.  

4. Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης. 

5. Γραμματειακή υποστήριξη των έργων και της ομάδας διαχείρισης. 

6. Σύνταξη εγγράφων για την υλοποίηση των δράσεων. 

7. Επικοινωνία με τους εταίρους. 

13. Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση του Δήμου Η.Π. 

Νάουσας στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου. 

14. Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς (Local 

Stakeholder Meetings).  

15. Συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου. 

16. Συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις εταίρων (Workshop, Steering Group, Study 

Visits). 

17. Συμμετοχή στην προετοιμασία και συγγραφή του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) με 

σκοπό την εφαρμογή δράσεων ενίσχυσης της τοπικής Δημιουργικής και Πολιτιστικής 

Βιομηχανίας. 

18. Επικοινωνία με τους φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Η.Π. Νάουσας που 

θα μπορούσαν να συμβάλλουν με στοιχεία στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης. 

19. Συντονισμός της παρακολούθησης της σύμβασης του Δήμου Η.Π. Νάουσας με την 

Ανάδοχο εταιρία του έργου. 

 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου το σύνολο της δαπάνης για την 

απασχόληση των συνεργατών είναι 65.000€. Η αμοιβή των συνεργατών θα γίνεται σε μηνιαία 



βάση. Το ύψος της αμοιβής καθώς και ο αριθμός των μηνών συνεργασίας εξαρτάται από την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης.  

 

3 . ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

πρόσληψης. Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η ημερομηνία λήξης της 1ης φάσης του 

έργου, δηλαδή 30/11/2020 ή σε άλλη ημερομηνία εφόσον παραταθεί η διάρκεια της Α φάσης. 

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά στην Επιστημονική, 

Διοικητική, Λογιστική και Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Η.Π. Νάουσας στην υλοποίηση 

των επιμέρους δράσεων του έργου. Το αντικείμενο των συμβάσεων περιγράφεται 

αναλυτικότερα παραπάνω. 

 

5. ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

Ο συνεργάτης θα απασχολείται στη Νάουσα, στην έδρα του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 

που βρίσκεται σήμερα στην οδό Δημητρίου Βλάχου 30 στη Νάουσα. Η Αναθέτουσα Αρχή 

έχει τη δυνατότητα να υποδείξει διαφορετικό τόπο απασχόλησης από την έδρα του Δήμου 

εφόσον προκύψει ανάγκη.   

 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:  

1. Να είναι Έλληνες πολίτες  

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. 

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Για τη 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 για τις αντίστοιχες θέσεις. 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν 

ανάλογα με τη θέση για την οποία αιτούνται, τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών: 

- Πτυχίο ΠΕ Οικονομικού  

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 

(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση 



Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 

1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 

2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 

Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 

Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

- ΠΕ Εικαστικών  

Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική 

εμπειρία δύο (2) ετών. 

- ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων       

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ β) 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

 

 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 



-Για τη θέση ΠΕ Οικονομικών, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις Δημόσιας  Διοίκησης 

και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού. Θα συνεκτιμηθεί η επαγγελματική εμπειρία σε 

θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων.  

-Για τη θέση ΠΕ Εικαστικών ή ΤΕ Γραφιστικής θα συνεκτιμηθεί η γνώση φωτογραφίας 

-Για  την θέση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει 

γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων ή  και Προγραμματισμού 

 

Γ. 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: 

a.   θα αναγράφονται τα στοιχεία της ανακοίνωσης, 

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

- Δεν έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο Α3 της παρούσας πρόσκλησης), 

- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, 

- Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης, 

- Τα στοιχεία του του βιογραφικού τους σημειώματος είναι ακριβή, 

- Για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη 

απαλλαγή 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). 

 

Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα κατατάξει τους 

υποψηφίους βάσει της βαθμολογίας που θα προκύψει από τα κριτήρια αξιολόγησης, και στη 

συνέχεια θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 



Ανάρτηση αποτελεσμάτων 

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

Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να 

υποβάλλουν ενστάσεις εντός 3 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. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων: 

Α) Μοριοδότηση βάσει εκπαιδευτικών προσόντων  

Β) Μοριοδότηση βάσει ειδικής εμπειρίας 

 

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

πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή: 

- 50% για την ομάδα κριτηρίων (α), 

- 50% για την ομάδα κριτηρίων (β), 

 

3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως 

 

A) Εκπαιδευτικά προσόντα: 

- Τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: 

o Ο βασικός τίτλος σπουδών με ανώτατο όριο τα 400 μόρια. 

o Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με 300 

μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 100 μόρια. 

 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει 

να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει 

ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από την αρμόδια επιτροπή. Η μοριοδότηση των βασικών 

και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προκύπτει σε αναλογία με τους βαθμούς των υπόψη 

πτυχίων.  

 



B) Ειδική εμπειρία 

H Ειδική εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής: 

Ο χρόνος εμπειρίας στα ειδικά προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο Β.2 - 30 μόρια 

για κάθε ανθρωπομήνα εμπειρίας με ανώτατο όριο τους 10 ανθρωπομήνες. 

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». 

 

 

 
                                                                                   Η ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ       

                                                                              ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,           

                                                                     ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

                                                                                      ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

         

 

 

            ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 


