
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 9-11-2017 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Αρ. Πρωτ.: 38901 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

με έναν (1) Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή  ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

για την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 

στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VICINITY (HORIZON 2020) 

  

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 

και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Tις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της 

Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις της §5 του άρθρου 14 του Ν.4403/16, με τις οποίες προστέθηκε περ. κζ' στην §1 

του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α'). 

5. Την υπ΄ αριθ. 3948/06-02-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον  

«Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 

και στα ΝΠΙΔ αυτών». 

6. Tην υπ’ αριθμ. 725/30-09-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη (ΑΔΑ: 

6Α7ΡΩ1Ο-ΙΨΓ) με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο VICINITY – Open 

virtual neighbourhood network to connect IoT infrastructures «ΕΓΓΥΤΗΤΑ- Ανοιχτό Δίκτυο 

Εικονικής γειτονιάς για τη σύνδεση Διαδικτυακών Αντικειμένων» στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

“OΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” για την Έρευνα και την Καινοτομία 2014-2020.  

7. Την υπ’ αριθμ. 688467/08-10-2015 Σύμβαση (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και των δεκαπέντε (15) εταίρων του προγράμματος εκπροσωπούμενοι από τον 

συντονιστή εταίρο TECHNISCHE UNIVERSITAET KAISERLAUTERN (UNIKL) στην οποία 

περιγράφεται το εύρος του αντικειμένου του εγκεκριμένου έργου, καθώς και η εξειδίκευση και 

οι ανθρωπομήνες απασχόλησης που απαιτούνται για να υλοποιηθεί. 

8. Tην υπ’ αριθμ. 545/10-07-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη (ΩΒΧΣΩ1Ο-

ΔΛΒ) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης 

έργου για την υλοποίηση του έργου VICINITY. 



9. Την από 05/07/2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας 

Χορτιάτη με την οποία διαπιστώνεται επάρκεια πιστώσεων. 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) 

Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ για την υποστήριξη του 

Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VICINITY (HORIZON 2020) 

με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων 

 ΔΗΜΟΣ  

ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Εξωτερικό Ειδικό 

Επιστήμονα  

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή  

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

 

Η χρονική περίοδος 

απασχόλησης με 

σύμβαση μίσθωσης έργου 

ορίζεται ως 31/12/2019 

 

1 

 

Ο δήμος υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο VICINITY -  Ανοιχτό Δίκτυο Εικονικής γειτονιάς για τη σύνδεση 

Διαδικτυακών Αντικειμένων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “OΡΙΖΟΝΤΑΣ 

2020” για την Έρευνα και την Καινοτομία 2014-2020.  Το πρόγραμμα VICINITY για το Δήμο Πυλαίας-

Χορτιάτη αφορά στη διερεύνηση της πρακτικής εφαρμογής του μοντέλου παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής υγείας και πρόνοιας, μέσα από την πρόκληση του Διαδικτύου των Αντικειμένων 

(Internet-of-Things), το οποίο συνιστά έναν συνδυασμό τεχνολογίας, ανθρώπων και υπηρεσιών. 

Ο δήμος θα αποτελέσει έναν από τους πιλότους του προγράμματος και θα πραγματοποιηθούν δύο 

σενάρια εφαρμογής:  

 

1ο Σενάριο:  Υποβοηθούμενη Διαβίωση στο Σπίτι 

A. Υποβοηθούμενη Διαβίωση για ηλικιωμένους στο σπίτι (35-50 ωφελούμενοι) 

To A σκέλος του 1ου Σεναρίου αξιοποιεί τους ωφελούμενους του Προγράμματος e-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ που διαθέτουν αισθητήρα ανίχνευσης πτώσης / κουμπί πανικού ή συσκευή εντοπισμού θέσης. 

Στόχος της προσφερόμενης υπηρεσίας είναι να παρέχει βοήθεια σε ηλικιωμένους ανθρώπους και 

ανθρώπους με μακροχρόνια προβλήματα υγείας παρέχοντάς τους άμεσο τρόπο επικοινωνίας μέσω 

24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης με εξειδικευμένο προσωπικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

B. Ανίχνευση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν μόνοι (5-10 

ωφελούμενοι/πιλοτικά σπίτια) 

To B σκέλος του 1ου Σεναρίου έχει ως στόχο να ανιχνεύσει μη φυσιολογική συμπεριφορά 

ηλικιωμένων ανθρώπων και να ενεργοποιήσει κάποιο συναγερμό.  

Συσκευές που περιλαμβάνονται στο σενάριο είναι: 

• Μετρητές κατανάλωσης ενέργειας 

• Ανιχνευτές παρουσίας 

• Αισθητήρες εισόδου/εξόδου 

• Έξυπνα κουτιά φαρμάκων 

• Χαλάκια με αισθητήρα πίεσης 

• «Έξυπνες» λευκές συσκευές  



Οποιαδήποτε «μη φυσιολογική» ένδειξη, ανάλογα με το προφίλ του κάθε ωφελούμενου, που θα 

λαμβάνεται από τις συσκευές θα σημάνει συναγερμό στον συγγενή. 

 

2ο Σενάριο:  Προληπτική Ιατρική / Φυσική Άσκηση 

C. Βελτίωση της υγείας για ανθρώπους μέσης ηλικίας (30-40 ωφελούμενοι) 

Ο στόχος της προσφερόμενης υπηρεσίας είναι να προσφέρει αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας 

του ωφελούμενου, να προάγει την άσκηση και να βελτιώσει την υγεία του χρησιμοποιώντας 

ιατρικές μετρήσεις και ασκήσεις σε καθημερινή βάση, παρακολουθούμενα από εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

 

Το αντικείμενο απασχόλησης  αφορά κυρίως τα ακόλουθα «Πακέτα Εργασίας-Work Packages (WP)» 

του έργου: 

WP8: Επίδειξη Πιλότων και Συνολική Αξιολόγηση 

WP9: Διάχυση, ενημέρωση, κεφαλαιοποίηση αποτελεσμάτων, 

 

με ενδεικτικές  δράσεις: 

• Συμμετοχή στην Ομάδα διοίκησης του έργου  

• Συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

• Προβολή έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Προώθηση του έργου σε Συνέδρια, Ημερίδες  

• Προώθηση του έργου σε εφημερίδες, περιοδικά, δελτία τύπου 

• Προετοιμασία κειμένων για διαφημιστικά φυλλάδια 

• Σύνταξη αναφορών με την περιγραφή των δράσεων δημοσιότητας, καταγραφή των 

αποτελεσμάτων τους και προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του έργου  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

β) Μέλος της ΕΣΗΕΜΘ.    

γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας. 

δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για  τον τρόπο απόδειξης της ξένης γλώσσας, οι 

υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στη 

διαδρομή Αρχική Σελίδα / Φορείς / Έντυπα–Διαδικασίες / Καρτέλα Μίσθ. Έργου ΣΜΕ / 

Απόδειξη Γλωσσομάθειας, Ειδικό Παράρτημα (Α2).     

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης μονοετούς κατ’ ελάχιστο διάρκειας συναφούς 

αντικειμένου. 

β) Επαγγελματική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Οι υποψήφιοι πρέπει 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. 

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

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. 

γ) Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. 

 

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. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

301 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης 

άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. στο Παράρτημα 

Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, 

στοιχείο 15, Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας, περίπτωση Α(1) & 

Α(2), καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας. 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά  

Οι ενδιαφερόμενοι 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)» 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

(συνημμένο στην αίτηση συμμετοχής). 

 

Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη μέσω της διαδρομής: Αρχική Σελίδα > Ανοικτή Διακυβέρνηση > 

Διαγωνισμοί. 

 

Υποβολή συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης (χορηγείται από τη υπηρεσία 

και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη  μέσω της διαδρομής: Κεντρική 

σελίδα/Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προσλήψεων) και να το υποβάλουν μαζί με τα 

απαραίτητα διακιολογητικά:  α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο 

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής  στον 1ο όροφο  του κτιρίου  του Δημαρχείου στο Πανόραμα στην οδό Αποστόλου 

Σαμανίδη 21 και κατά τις ώρες 08:30-13:30. 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. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 

2313301090,91,60 και 2313301023,22. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως τη Δευτέρα 20-11-2017 και ώρα 13:30. 

 

Επιλογή υποψηφίου  

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του 

κατάρτιση, η εξειδίκευση και η εμπειρία του στα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.  

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της 

προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης. 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την 

καταλληλότητα του προσλαμβανομένου με απόφασή του, που θα αναρτηθεί στο χώρο 

ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη καθώς 

και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ 

 


