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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Λαμία,  23/12/2021 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                Αριθ. Πρωτ: 53815 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ και Ερ.Σταυρού         
Ταχ. Κωδ.  : 35 100- Λαμία 
Πληροφορίες :Σ.Στουρνάρα 
Τηλ : 2231 3 51031 
Ε-mail:stournara.spyridoula@lamia-city.gr 
 
 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2021 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10) 

 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α1   « ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΜ»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

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

2) Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 4765/2021, ως ισχύουν. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων 
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018 και ισχύει.  

5) Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄) .  

6) Την υπ’ αρ. 637/2021  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για 
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με θέμα  «Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Λαμιέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» 

- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ» -ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ » με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS)5002577 » (ΑΔΑ:ΨΕ7ΝΩΛΚ-ΗΡΑ). 

1) Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «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 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-

ΑΔΑ: 67ΑΤΩΛΚ-5ΘΙ



ΠΡΑΞΗ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577 
ΑΠ10: «Προώθηση ης κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ»,   

του Ε. Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

Σελίδα 2 από 9 

2014).  
2) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).  
3) Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός 

ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-
3-2016).  

4) Την υπ΄αρ. 2114/27-6-2016 Πρόσκληση (ΑΔΑ:7ΧΒ27ΛΗ-4ΣΦ) για την υποβολή 
προτάσεων στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα με τίτλο «Κέντρα κοινότητας» όπως έχει 
τροοποιηθεί και ισχύει. 

5) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1676/28-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων” με 
Κωδικό ΟΠΣ 5002577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014 – 
2020”». 

6) Την υπ' αριθ. 185/27-04-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λαμιέων, με θέμα: «Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού για την υλοποίηση της 
Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020”».  

7) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2250/18-1-2017 απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων, με θέμα: 
«Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) με τίτλο: “Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Λαμιέων (Διευρυμένο με Παράρτημα ΚΕΜ)” της Πράξης “Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Λαμιέων” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577». 

8) Την υπ' αριθ. 492/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, 
με θέμα: «Έγκριση 2ης Τροποποίησης της απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του 
υποέργου (Α/Α1) με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων (Διευρυμένο με 
παράρτημα ΚΕΜ ” της πράξης  «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» . 

9) Την αριθ. πρωτ. 273/01-02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με 
θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων” με Κωδικό 
ΟΠΣ 5002577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020”». 

10) Την υπ’ αριθμ. 219/26.06.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Λαμιέων, με θέμα: «Έγκριση ή μη παράτασης της λειτουργίας της πράξης ¨Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Λαμιέων¨  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577». 

11)  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2190/21-01-2021  απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων, με θέμα: 
«Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) με τίτλο: “Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Λαμιέων (Διευρυμένο με Παράρτημα ΚΕΜ)” της Πράξης “Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Λαμιέων” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577». 

12) Την εγκ. Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ. 34813/27.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) .  

13) Τις διατάξεις του 161  του Ν.3584/2007 «Γενικοί  Γραμματείς Δήμων» του 
Ν.3584/2007. 

14) Την υπ΄αρ.35255/04.09.2019 Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα: «Διορισμός 
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δήμου Λαμιέων» (ΑΔΑ66Ι4ΩΛΚ-ΦΧΚ). 

15) Την υπ΄αρ. 35923/09-09-2019 (ΑΔΑ:6ΡΨΟΩΛΚ-ΗΦ5) απόφαση Δημάρχου 
Λαμιέων με θέμα «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων στην Γενική Γραμματέα του Δήμου και 
παροχής σε αυτήν εξουσιοδότησης προς υπογραφή εγγράφων». 

16) Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 εγκύκλιο Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων». 

17) Την αριθ. 16787/27.4.2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων 
περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό 
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

18) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, Ν.Φθιώτιδας (ΦΕΚ 
4224/Τ.Β΄/30-09-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση 
της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - 
ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», στον Δήμο Λαμιέων που εδρεύει στη Λαμία 
Ν. Φθιώτιδας και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 
ατόμων 

 
101 
 

Δήμος  
Λαμιέων 
Για την στελέχωση 
της Δομής 
«Κέντρο 
Κοινότητας –
Κέντρο 
Μεταναστών 

 
Λαμία 

 
ΠΕ  ΝΟΜΙΚΩΝ 

Ένα (1)έτος από τη 
υπογραφή της 
σύμβασης έργου με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης έως τη 
λήξη του 
προγράμματος.  * 
 
 

 
 
    1 

 
 
102 

Δήμος  
Λαμιέων 
Για την στελέχωση 
της Δομής 
«Κέντρο 
Κοινότητας –
Κέντρο 
Μεταναστών 

 
Λαμία 

 
ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

 
Ένα (1) έτος από τη 
υπογραφή της 
σύμβασης έργου με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης έως τη 
λήξη του 
προγράμματος  * 
 
 

   
 
 
   1 

 
 
*Η αμοιβή των ανωτέρω θα καθορίζεται σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών καθώς και 
το χρονοδιάγραμμα της πράξης.Ειδικότερα η αμοιβή των ανωτέρω δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ανώτερο ποσό που ορίζεται από την υπ΄αρ. 2114/27-6-2016 Πρόσκληση           
(ΑΔΑ:7ΧΒ27ΛΗ-4ΣΦ) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα με τίτλο 
«Κέντρα κοινότητας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
                                ΠΙΝΑΚΑΣ Β.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 
Κωδικός 
θέσης 

                              Τίτλος σπουδών  
                                     και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά &τυχόν πρόσθετα  ) προσόντα 

 
     101 

α)   Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Νομικής  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. 
 

 
      102 
 
 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην Ψυχολογία 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. 
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β)   Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Ψυχολόγου  ή  Βεβαίωση  ότι  πληροί  όλες  τις  
νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 
γ)   Ειδίκευση στο μετατραυματικό stress ή στην παροχή συμβουλευτικής σε άτομα 
πολλαπλά ευάλωτα (π.χ. γυναίκες, παιδιά, ΑΜΕΑ, κ.ο.κ.), που αποδεικνύεται με 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης* στο μετατραυματικό stress ή στην παροχή συμβουλευτικής σε άτομα 
πολλαπλά ευάλωτα ή εμπειρία* τουλάχιστον ενός έτους στο αντικείμενο της παροχής 
υπηρεσιών σε άτομα  με  μετατραυματικό  stress  ή  στην  παροχή  συμβουλευτικής  
σε  άτομα  πολλαπλά 

 
 

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

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ  101 ΚΑΙ 102: 

 
* ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Η ζητούμενη εμπειρία για τον κωδικό θέσης  101  και 102 αποδεικνύεται ως εξής: 
 
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 
 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος  
 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται 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 ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευμένης εμπειρίας.  

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

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευμένης εμπειρίας. 

 
 
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και  
 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης.  

 
 Χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος 

και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή 
ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη 
διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

 
Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, 
αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, της υπεύθυνης δήλωσης και των σχετικών 
συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
αα.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο 

τους 18  μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 
 

αβ.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες) 

μήν

ες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 
 

 

1040 
 

  

μον

άδε

ς 

4

0 

8

0 

1

2

0 

1

6

0 

2

0

0 

2

4

0 

2

8

0 

3

2

0 

            360    

  

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες) 

 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες) 

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες ) 

5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ 

με το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

              

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) * 

8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) * 

9.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) * 

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  * 

  α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες) 

       β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες) 

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 

μήνες 

εμπειρίας 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

… 

 

57 

 

58 

 

59 

 

84 και άνω 

μονάδες 

 

7 

 

14 

 

21 

 

28 

 

35 

 

42 

 

49 

 

56 

 

63 

 

70 

 

77 

 

84 

 

91 

 

98 

 

… 

 

399 

 

406 

 

413 

 

588 

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες) 

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες) 

*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και 

αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης 

περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 

επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη 

ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον 

οικείο τίτλο σπουδών. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με 

σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του 

έργου. 

 
 

 
ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

101 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 

τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

102 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 

τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 11. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «06-07-2021»  

(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., ενότητα Ε., υποενότητα «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 I.του ανωτέρω Παραρτήματος. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως 

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται 

δεκτές. 

    ΠΡΟΣΟΧΗ:  
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● Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την  Ανακοίνωση, πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν 

επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης 

Έργου (ΣΜΕ), δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου I. του ανωτέρω Παραρτήματος 

Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς 

επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς 

επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

•  Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά 

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της 

προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

●   Για την απόδειξη της αναπηρίας του αιτούντος πρέπει να υποβάλλονται  τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχείο 12 του Κεφαλαίου I του Παραρτήματος 

ΣΟΧ  με σήμανση έκδοσης «06-07-2021»). 

       Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης  «06-07-2021»..  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας 

και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο 

(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Δήμου Λαμιέων, εφόσον εκδίδονται. Σε 

περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην 

εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές .  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 

Δήμου Λαμιέων (Φλέμινκ & Ερ.Σταυρού) και  στην ιστοσελίδα www.lamia.gr με τη ένδειξη 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2021 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να 

την υποβάλουν,  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiologitika@lamia-

city.gr. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφεί ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος 
η ένδειξη «ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ».  
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Στην 
αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή ακυρότητας να δηλώνεται διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος με θέμα «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» και την ένδειξη «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ», αυτό 
σημαίνει ότι η αίτηση δεν παρελήφθη από το Δήμο Λαμιέων και οι αιτούντες θα πρέπει να 
απευθυνθούν στην Υπηρεσία μας για σχετική επιβεβαίωση.  
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, 

γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την 

προστασία ων προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Γιοα το λόγο αυτό η συμμετοχή των 

υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα\να σε αυτή 

δικαιολογητικά προς το Δήμο Λαμιέων, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή 

http://www.lamia.gr/
mailto:dikaiologitika@lamia-city.gr
mailto:dikaiologitika@lamia-city.gr
ΑΔΑ: 67ΑΤΩΛΚ-5ΘΙ



ΠΡΑΞΗ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002577 
ΑΠ10: «Προώθηση ης κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ»,   

του Ε. Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

Σελίδα 8 από 9 

τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά 

στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά 

πάσα στιγμή κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο Φορέα και αυτή συνεπάγεται ταυτόχρονα και ανάκληση 

της αίτησης πρόσληψης. Αίτηση ανάκλησης συναίνεσης δεν χωρεί μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων 

κατάταξης υποψηφίων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 

προσωπικού (ΠΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 

περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των 

αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του και την 
ιστοσελίδα  του Δήμου Λαμιέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 
και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας, δηλαδή μέχρι ώρα 24:00. Το εμπρόθεσμο 
υποβολής αιτήματος κρίνεται από τη χρονοσήμανση παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου 
μηνύματος από το Δήμο Λαμιέων.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του 

ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 

Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ). 

β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους 

διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και 

άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 

από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – 

Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η 
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της 
σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας 
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, 
αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων 
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους 
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πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο χώρο ανκοινώσεων του  Δημοτικού Καταστήματος και  
στην ιστοσελίδα  του Δήμου μας www.lamia.gr με  το σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης, το οποίο θα 
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας . 

 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου dikaiologitika@lamia-city.gr. 

Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων.Οι τελικοί 
πίνακες αναρτώνται στο πίνακαανακοινώσεων του δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα  

του Δήμου μας www.lamia.gr. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους 
αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων 
βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του φορέα μας  που συνεπάγεται ανακατάταξη των 
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με 
τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι 
αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της 
λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων ,είτε 
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της 
σύμβασης μίσθωσης έργου. 

   

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «……….», 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, 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  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  

Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· 

  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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