
                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Θεσσαλονίκη ,   15   Ιουνίου  2016                      
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                        Αρ. Πρωτ.:  50746
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Βασ. Γεωργίου Α’ 1 – 54640

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  3/2016

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
που αφορά στην υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT»

της Ύπατης  Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου     6 του Ν.     2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.     3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.     4314/2014.
4. Την  υπ΄αριθμ.  222/22-2-2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  έγκριση  της

υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο  προγράμματος  της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

5. Την  υπ’  αριθμ.  768/30-5-2016 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  έγκριση   της
πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου,  στα  πλαίσια  υλοποίησης  του
χρηματοδοτούμενο έργου «REACT» της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης  .

6. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ:  40619/13-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννέα  -19- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων  για την
υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της
Ύπατης  Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Θεσσαλονίκης ΠΕ Διαχειριστής Προγράμματος  Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 1

102 Δήμος Θεσσαλονίκης
ΠΕ Επικεφαλής Διοικητικό

Στέλεχος
Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 1

103 Δήμος Θεσσαλονίκης ΠΕ Διοικητικός
Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 2

104 Δήμος Θεσσαλονίκης ΠΕ Επικεφαλής Οικονομικό
Στέλεχος

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016

1

105 Δήμος Θεσσαλονίκης ΠΕ Οικονομολόγοι Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016

2

106 Δήμος Θεσσαλονίκης ΠΕ Δικηγόρος
Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 1

107 Δήμος Θεσσαλονίκης ΠΕ Μεταφραστής
Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 1

108 Δήμος Θεσσαλονίκης
ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός

(Επικεφαλής Συντονιστής/τρια
Κοινωνικής Σύμπραξης)

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 1

109 Δήμος Θεσσαλονίκης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός/ή Λειτουργός Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 1

110 Δήμος Θεσσαλονίκης ΔΕ Επιμελητής Διαμερισμάτων Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 5

111 Δήμος Θεσσαλονίκης ΔΕ Συνοδός Ωφελούμενων Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31-12-2016 3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός
απασχόλησης     

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)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 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή

Βαλκανικών  Σπουδών  ή  Δημόσιας  Διοίκησης  ή  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  και

Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή

Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  Σπουδών  ή Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών ή

Διεθνών,  Ευρωπαϊκών  και  Περιφερειακών  Σπουδών  ή  Διεθνών  Οικονομικών  Σχέσεων  και

Ανάπτυξης ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή  Διοίκησης

Τεχνολογιών  ή  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και

Διοίκησης  ή Διοίκησης  Επιχειρήσεων Αγροτικών  Προϊόντων  και  Τροφίμων ή  Επιχειρησιακής

Έρευνας και Μάρκετινγκ  ή  Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)  ή

Ιστορίας- Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ή  Κοινωνιολογίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  ή  Παιδαγωγικό  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  ΑΕΙ  ή

Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής  Επιστήμης  με  εισαγωγική  κατεύθυνση  α)  Πολιτικής
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Επιστήμης,  β)  Κοινωνικής  Διοίκησης  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής  ή

Κοινωνικής  Εργασίας   ή Κοινωνικής  Πολιτικής  ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  ή Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  ή Λογιστικής  και

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ

και  Διοίκησης  Λειτουργιών    ή Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας  ή Μεσογειακών  Σπουδών  με

κατευθύνσεις:  α)  Γλωσσολογίας  Νοτιοανατολικής  Μεσογείου,  β)  Διεθνών  Σχέσεων  και

Οργανισμών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ή Οικονομικών  Επιστημών  ή Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ή Περιφερειακής  και

Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  ή Πολιτικών Επιστημών  ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών

Σπουδών  ή  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σχέσεων  ή Πολιτικών  Θεσμών και  Διεθνών

Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας

και  Συστημάτων  Παραγωγής  ή Στατιστικής  ή Στατιστικής  και  Αναλογιστικής  Επιστήμης  ή

Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή Στατιστικής  και

Ασφαλιστικής  Επιστήμης  ή Μαθηματικών  με  κατεύθυνση  Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή Χρηματοοικονομικής  και  Τραπεζικής  Διοικητικής  ΑΕΙ  ή

πτυχίο  ή  δίπλωμα  Πληροφορικής  ή Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής  με  κατεύθυνση:  α)

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  β) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής  ή

Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή ή Επιστήμης και  Τεχνολογίας

Υπολογιστών   ή Επιστημών  και  Πολιτισμού  -  κατεύθυνση  Η/Υ  ή Επικοινωνίας  και  ΜΜΕ  ή

Επικοινωνίας  Μέσων και  Πολιτισμού  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,

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα

3) Σχετική εμπειρία  τουλάχιστον ενός -1- έτους σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,  ii)  υπολογιστικών φύλλων,

iii) υπηρεσιών διαδικτύου  

5) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  προσόντα  της  προηγούμενης
παραγράφου (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με καλή γνώση
της αγγλικής γλώσσας και τα ανωτέρω κύρια τυπικά προσόντα 1, 2,3 και 4.         

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στη γενική εποπτεία του προγράμματος, την οργάνωση , διαχείριση
και  παρακολούθηση των συνολικών διαδικασιών των επιμέρους πράξεων της ομάδας έργου, καθώς και τη
σύνταξη τακτικής αναφοράς πεπραγμένων προς το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης
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Κωδικός
απασχόλησης     

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)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 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή

Βαλκανικών  Σπουδών  ή  Δημόσιας  Διοίκησης  ή  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  και

Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή

Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  Σπουδών  ή Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών ή

Διεθνών,  Ευρωπαϊκών  και  Περιφερειακών  Σπουδών  ή  Διεθνών  Οικονομικών  Σχέσεων  και

Ανάπτυξης ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή  Διοίκησης

Τεχνολογιών  ή  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και

Διοίκησης  ή Διοίκησης  Επιχειρήσεων Αγροτικών  Προϊόντων  και  Τροφίμων ή  Επιχειρησιακής

Έρευνας και Μάρκετινγκ  ή  Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)  ή

Ιστορίας- Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ή  Κοινωνιολογίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  ή  Παιδαγωγικό  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  ΑΕΙ  ή

Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής  Επιστήμης  με  εισαγωγική  κατεύθυνση  α)  Πολιτικής

Επιστήμης,  β)  Κοινωνικής  Διοίκησης  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής  ή

Κοινωνικής  Εργασίας   ή Κοινωνικής  Πολιτικής  ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  ή Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  ή Λογιστικής  και

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ

και  Διοίκησης  Λειτουργιών    ή Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας  ή Μεσογειακών  Σπουδών  με

κατευθύνσεις:  α)  Γλωσσολογίας  Νοτιοανατολικής  Μεσογείου,  β)  Διεθνών  Σχέσεων  και

Οργανισμών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ή Οικονομικών  Επιστημών  ή Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ή Περιφερειακής  και

Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  ή Πολιτικών Επιστημών  ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών

Σπουδών  ή  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σχέσεων  ή Πολιτικών  Θεσμών και  Διεθνών

Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας

και  Συστημάτων  Παραγωγής  ή Στατιστικής  ή Στατιστικής  και  Αναλογιστικής  Επιστήμης  ή

Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή Στατιστικής  και

Ασφαλιστικής  Επιστήμης  ή Μαθηματικών  με  κατεύθυνση  Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή Χρηματοοικονομικής  και  Τραπεζικής  Διοικητικής  ΑΕΙ  ή

πτυχίο  ή  δίπλωμα  Πληροφορικής  ή Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής  με  κατεύθυνση:  α)

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  β) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής  ή

Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή ή Επιστήμης και  Τεχνολογίας

Υπολογιστών   ή Επιστημών  και  Πολιτισμού  -  κατεύθυνση  Η/Υ  ή Επικοινωνίας  και  ΜΜΕ  ή

Επικοινωνίας  Μέσων και  Πολιτισμού  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,
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2)Σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός -1- έτους σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων,

iii) υπηρεσιών διαδικτύου  και  iv) power point               

4) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά  στην οργάνωση και το συντονισμό της διοικητικής διαχείρισης της
σύμπραξης, τήρηση της στοχοθεσίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης, καθώς και σύνταξη
τακτικής αναφοράς πεπραγμένων προς το Διαχειριστή του προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός
απασχόλησης     

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)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 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή

Βαλκανικών  Σπουδών  ή  Δημόσιας  Διοίκησης  ή  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  και

Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή

Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών  Σπουδών  ή Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών ή

Διεθνών,  Ευρωπαϊκών  και  Περιφερειακών  Σπουδών  ή  Διεθνών  Οικονομικών  Σχέσεων  και

Ανάπτυξης ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή  Διοίκησης

Τεχνολογιών  ή  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και

Διοίκησης  ή Διοίκησης  Επιχειρήσεων Αγροτικών  Προϊόντων  και  Τροφίμων ή  Επιχειρησιακής

Έρευνας και Μάρκετινγκ  ή  Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)  ή

Ιστορίας- Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ή  Κοινωνιολογίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  ή  Παιδαγωγικό  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  ΑΕΙ  ή

Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής  Επιστήμης  με  εισαγωγική  κατεύθυνση  α)  Πολιτικής

Επιστήμης,  β)  Κοινωνικής  Διοίκησης  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής  ή

Κοινωνικής  Εργασίας   ή Κοινωνικής  Πολιτικής  ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  ή Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  ή Λογιστικής  και

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ

και  Διοίκησης  Λειτουργιών    ή Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας  ή Μεσογειακών  Σπουδών  με

κατευθύνσεις:  α)  Γλωσσολογίας  Νοτιοανατολικής  Μεσογείου,  β)  Διεθνών  Σχέσεων  και

Οργανισμών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ή Οικονομικών  Επιστημών  ή Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ή Περιφερειακής  και

Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  ή Πολιτικών Επιστημών  ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών

Σπουδών  ή  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σχέσεων  ή Πολιτικών  Θεσμών και  Διεθνών
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Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας

και  Συστημάτων  Παραγωγής  ή Στατιστικής  ή Στατιστικής  και  Αναλογιστικής  Επιστήμης  ή

Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή Στατιστικής  και

Ασφαλιστικής  Επιστήμης  ή Μαθηματικών  με  κατεύθυνση  Στατιστικής  και  Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών  Μαθηματικών  ή Χρηματοοικονομικής  και  Τραπεζικής  Διοικητικής  ΑΕΙ  ή

πτυχίο  ή  δίπλωμα  Πληροφορικής  ή Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής  με  κατεύθυνση:  α)

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,  β) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής  ή

Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή ή Επιστήμης και  Τεχνολογίας

Υπολογιστών   ή Επιστημών  και  Πολιτισμού  -  κατεύθυνση  Η/Υ  ή Επικοινωνίας  και  ΜΜΕ  ή

Επικοινωνίας  Μέσων και  Πολιτισμού  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,

2)Σχετική εμπειρία τουλάχιστον έξι -6- μηνών σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων,

iii) υπηρεσιών διαδικτύου  

 4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά  στην επιμέλεια εγγράφων και  όλων των απαραίτητων διοικητικών
ενεργειών   που  αφορούν  στη  διαχείριση  των  υποέργων  του  προγράμματος,  με  τήρηση  φυσικού  και
ηλεκτρονικού αρχείου  και την γένει διοικητική υποστήριξη των ομάδων εργασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ 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,

2)Σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός -1- έτους σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου  και  iv) power point               

4) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στο συντονισμό της οικονομικής διαχείρισης όλης της σύμπραξης
υλοποίησης του προγράμματος, την τήρηση της στοχοθεσίας και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της
πράξης.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής Σχολής ΑΕΙ 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,

2)Σχετική εμπειρία τουλάχιστον έξι -6- μηνών σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων,

iii) υπηρεσιών διαδικτύου  και  iv) power point               

4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στην οικονομική  και λογιστική διαχείριση των υποέργων  του 
προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή 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.

2) Βεβαίωση εγγραφής στο δικηγορικό σύλλογο

3)Σχετική εμπειρία τουλάχιστον πέντε -5- ετών σε διαχείριση συμβάσεων ακινήτων

4) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  προσόντα  της  προηγούμενης
παραγράφου (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με καλή γνώση
αγγλικής γλώσσας και τα ανωτέρω κύρια  προσόντα 1, 2 και 3.   

Σελίδα 7 από 12

ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΡ5-Β0Ν



Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στη νομική υποστήριξη του έργου, με κύριο αντικείμενο τη 
διαχείριση των μισθώσεων κατοικιών, τη σύνταξη και διεκπεραίωση  συμφωνητικών για τη φιλοξενία 
οικογενειών προσφύγων από οικογένειες της Θεσσαλονίκης.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1) Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ,  όχι  αποκλειστικά  γλωσσικού  κλάδου  ή δίπλωμα

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

2) Εξειδικευμένη εμπειρία,  τουλάχιστον δύο  -2- ετών στη μετάφραση από την αραβική στην

ελληνική γλώσσα και αντίστροφα

 

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά  στο συντονισμό των μεταφραστών των εταίρων του 
προγράμματος και την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών στους υπαλλήλους που διαχειρίζονται την 
φιλοξενία προσφυγικών οικογενειών σε οικογένειες της Θεσσαλονίκης.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας 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

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

3)Σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός -1- έτους ή σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για
ευπαθείς ομάδες, ή σε κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης

4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου

5) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
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Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά   στο συντονισμό και την εποπτεία των κοινωνικών παροχών
από τους εταίρους  του προγράμματος και την τήρηση της στοχοθεσίας και του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της πράξης.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας 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

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι
πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  Κοινωνικού
Λειτουργού.

3)Σχετική εμπειρία  τουλάχιστον έξι -6- μηνών ή σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για
ευπαθείς ομάδες, ή σε κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης

4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου

5) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  προσόντα  της  προηγούμενης
παραγράφου (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με:

1) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος  Κοινωνικής  Εργασίας  ΤΕΙ ή  το  ομώνυμο πτυχίο  ή  δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ
ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής  (ΠΣΕ)  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή ισότιμος τίτλος  σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  ή  το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι
πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  Κοινωνικού
Λειτουργού.

3)Σχετική εμπειρία  τουλάχιστον έξι -6- μηνών    ή σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για
ευπαθείς ομάδες, ή  σε κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης

4) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου

5) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στη μέριμνα για την κοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων
κατά τη φιλοξενία τους από τις ελληνικές οικογένειες καθ’  όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.
Επίσης θα πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις σε κάθε οικογένεια για να διασφαλιστεί η ομαλή
συμβίωσή τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός
απασχόλησης     

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

110

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας

2) Σχετική εμπειρία τουλάχιστον έξι -6- μηνών   σε προγράμματα/υπηρεσίες/δομές με ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου  

4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Το  αντικείμενο  απασχόλησης  αφορά  στον  τακτικό  έλεγχο  των  διαμερισμάτων  ευθύνης  τους  για  την
εξασφάλιση  της  εύρυθμης  λειτουργίας  τους,  διευθέτηση  διαδικαστικών  θεμάτων  (πληρωμή  λογαριασμών
κοινής  ωφέλειας,  ενέργειες  που  αφορούν  στις  επιδιορθώσεις  των  οικιών),  καθώς  και   τη  διανομή  και
παρακολούθηση των επιταγών διατροφής / ειδών υγιεινής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός
απασχόλησης     

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1)Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή

μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής

ανεξαρτήτως ειδικότητας

2)  Σχετική  εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  -6-  μηνών   ή  σε  προγράμματα/υπηρεσίες/δομές  με

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από  υποψηφίους  με  τα  προσόντα  της  προηγούμενης
παραγράφου  (ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ), επιτρέπεται  η  κάλυψή  τους  από  υποψηφίους  χωρίς  τη
σχετική εμπειρία και χωρίς τη γνώση της αγγλικής

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στη συνοδεία των ωφελούμενων είτε  στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη

διεκπεραίωση των νομικών τους υποθέσεων, είτε σε γιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ.

Σελίδα 10 από 12

ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΡ5-Β0Ν



Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως  65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Ως βαθμολογούμενη 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

101-110
Για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  αυτής  βλ.  Δικαιολογητικά  του  Παραρτήματος
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)  -   ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ,  στοιχείο
15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας περίπτωση Α(2), Β(1) & Β(2).

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)»  (βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ    I  .  ,    ενότητα     Ε  ,   «  ΤΡΟΠΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι 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 “ΠΡΟΣΚΌΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ” του Κεφαλαίου  IΙ  του
ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)».
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, η σειρά διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: χρόνος ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός, πολυτεκνική ιδιότητα.
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του
κεντρικού καταστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Τα  σχετικά  παραρτήματα,  καθώς  και  το  έντυπο  υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  οι
υποψήφιοι  μπορούν  να  τα  αναζητήσουν  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης
(www  .  thessaloniki  .  gr).

Σελίδα 11 από 12

http://www.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki.gr/
http://www.thessaloniki.gr/
ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΡ5-Β0Ν



Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και  να  την
υποβάλουν,  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: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Δ/νση Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

Για  περαιτέρω  διευκρινίσεις  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  τηλέφωνα  2313317139,
2313317116, 2313317128, 2313317137, 2313317666

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από   16  /06/2016 έως   25  / 06/2016 (10 ημερολογιακές ημέρες)

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην
ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται  στους ενδιαφερόμενους  η άσκηση  ένστασης μέσα σε  αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «04-02-2015», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες
για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3, σε συνδυασμό με
επισημάνσεις  σχετικά  με  τα  προσόντα  και  τα  βαθμολογούμενα  κριτήρια  κατάταξης  των  υποψηφίων
σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  κανονιστικές  ρυθμίσεις·  και  ii)  τα  δικαιολογητικά  που απαιτούνται  για  την
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
παράρτημα αυτό αλλά και στα ειδικά παραρτήματα απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-
2016» και απόδειξης  γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «25-2-2016» 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  → Έντυπα  αιτήσεων  → Διαγωνισμών  Φορέων  →
Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Σελίδα 12 από 12

ΑΔΑ: ΨΒΤΟΩΡ5-Β0Ν


	Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

		2016-06-15T14:57:15+0300
	Athens




