
                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ    Καλαμαριά    07/02/2018 

                 Αριθμ. Πρωτ.: 4000 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2018 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
                                  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.2 του Ν 4314/2014. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

4. Την υπ’ αριθμ. GRC01/2018/0000000154/000 Σύμβαση Συνεργασίας 

μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. 

για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» από 

01/01/2018 έως 31/12/2018. 

5. Την Τροποποίηση Πρωτόκολλου Συνεργασίας Εταιρικού Σχήματος για 

την Υλοποίηση του Χρηματοδοτούμενου Έργου «REACT» (Refugee, 

Assistance, Collaboration, Thessaloniki) με Αρ.Πρωτ. 9854/14-12-2017 

και 36/2-1-2018 του Δήμου Θεσσαλονίκης με το οποίο επικυρώνεται η 

συνεργασία των συμμετεχόντων οι οποίοι δεσμεύονται για την από κοινού 

ανάληψη ευθύνης στην Υλοποίηση του Έργου έναντι της Ύπατης 

Αρμοστείας. 

6. Την υπ’ αριθμ. 34/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στα 

πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT». 

7. Την υπ’ αριθμ. 116/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς 

για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες 

υλοποίησης του έργου. 

Ανακοινώνει  
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για 
την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» 
(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην υπογραφείσα Σύμβαση της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ως συντονιστή και με εταίρους τους: 1) 
Δήμος Θεσσαλονίκης, 2) Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 3) Δήμος Καλαμαριάς,  
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4) Ανατολική Α.Ε. 5) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 6) Χριστιανική 
Αδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης 7) ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα 
Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας και 8) ΑΡΣΙΣ- 
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο Δήμο Καλαμαριάς που 
εδρεύει στην Καλαμαριά με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: REACT 
συνολικής διάρκειας έως 31/12/2018 . 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 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 
έως 

31/12/2018 
1 

102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΔΕ Επιμελητή 
Διαμερισμάτων 

έως 
31/12/2018 

1 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

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 ή 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 σε 
προγράμματα/υπηρεσίες/δομές με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
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 στη μέριμνα για την κοινωνική 
υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη φιλοξενία τους σε διαμερίσματα που 
μισθώνει ο Δήμος Καλαμαριάς καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. 
Επίσης θα πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις σε κάθε οικογένεια 
ωφελουμένων για να διασφαλιστεί η ομαλή συμβίωσή τους. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

102 

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 και τη διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων (πληρωμή λογαριασμών 
κοινής ωφέλειας, ενέργειες που αφορούν στις επιδιορθώσεις των οικιών).  
 

          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 

Κωδικός 
απασχόλησης 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101-102 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. Δικαιολογητικά του 
Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας 
περίπτωση Α(2), Β(1) & Β(2). 
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., 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 ¨ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ¨ του Κεφαλαίου II του 
ανωτέρου 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 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. 
 
 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης 
στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς. 
 
Τα σχετικά παραρτήματα, καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καλαμαριάς (www.kalamaria.gr). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 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: Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία Τ.Κ.55132 Καλαμαριά, 
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος 
Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Μαυρομμάτη Δέσποινας και 
κας Μαρίνου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 314241 & 2313 314230).  
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 12/02/2018 έως και 
21/02/2018. 
 
 
 

http://www.kalamaria.gr/
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Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς. 
 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση 
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα ανάρτησής τους. 
 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με 
σήμανση έκδοσης «04/10/2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για 
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, 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 «22-01-2016» και απόδειξης 
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «26-10-2017», μέσω του 
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της 
ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου 
της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  
Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ). 

 
 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
 
 

ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
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