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∆ ήµο̋ Θεσσαλονίκη̋ 11/11/2020
Α. Π.: 324161

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Βασ. Γεωργίου Α’ 1 – 54636

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 9/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμο̋ Θεσσαλονίκη̋
Έχοντα̋ υπόψη:
1. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπω̋ έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπω̋ έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
3. Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3852/2010, όπω̋ έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 262/11-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΓ7ΩΡ5-ΙΟΞ) απόφαση τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ του Δήμου Θεσσαλονίκη̋ .
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./143/15457/30-09-2020 Απόφαση τη̋
Επιτροπή̋ τη̋ παρ. 1 του άρθρου 2 τη̋ ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπω̋ ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 999/4-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΓΤΩΡ5-ΝΙ6) απόφαση τη̋ Οικονομική̋
Επιτροπή̋ του Δήμου Θεσσαλονίκη̋.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβαση̋ μίσθωση̋ έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την
κάλυψη αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκη̋ που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υγιεινή και
Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκη̋» συνολική̋
διάρκεια̋ έω̋ δώδεκα (12) μήνε̋. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεση̋, ειδικότητα και διάρκεια σύμβαση̋ ο
εξή̋ αριθμό̋ ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόληση̋)
Κωδικό̋
απασχόληση̋

Τόπο̋ εκτέλεση̋

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβαση̋

Αριθμό̋
ατόμων
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Δήμο̋
Θεσσαλονίκη̋

ΠΕ Ιατροί Εργασία̋

Έω̋ 12
μήνε̋

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόληση̋)
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Κωδικό̋
απασχόληση̋

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

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρική̋ Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογή̋ (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. τη̋ ημεδαπή̋ ή ισότιμο̋ τίτλο̋ σχολών
τη̋ ημεδαπή̋ ή αλλοδαπή̋, αντίστοιχη̋ ειδικότητα̋,
β) Άδεια άσκηση̋ ιατρικού επαγγέλματο̋ ή Βεβαίωση ότι πληροί όλε̋ τι̋
νόμιμε̋ προϋποθέσει̋ για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματο̋,
γ) Άδεια χρησιμοποίηση̋ τίτλου ιατρική̋ ειδικότητα̋ Ιατρική̋ τη̋ Εργασία̋ ή
Ιατρική̋ Εργασία̋ και Περιβάλλοντο̋,
δ) Πρόσφατη βεβαίωση ιδιότητα̋ μέλου̋ Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση τη̋ υποχρεωτική̋ άσκηση̋ υπηρεσία̋ υπαίθρου,
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγεία̋ και Κοινωνική̋
Αλληλεγγύη̋ ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί η δυνατή σύναψη σύμβαση̋ μίσθωση̋ έργου με
άτομα με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρική̋ Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογή̋ (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. τη̋ ημεδαπή̋ ή ισότιμο̋ τίτλο̋ σχολών
τη̋ ημεδαπή̋ ή αλλοδαπή̋, αντίστοιχη̋ ειδικότητα̋,
β) Άδεια άσκηση̋ ιατρικού επαγγέλματο̋ ή Βεβαίωση ότι πληροί όλε̋ τι̋
νόμιμε̋ προϋποθέσει̋ για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματο̋,
γ) Άδεια χρησιμοποίηση̋ τίτλου οποιασδήποτε ιατρική̋ ειδικότητα̋ (για
όσου̋ διαθέτουν),
δ) Πρόσφατη βεβαίωση μέλου̋ Ιατρικού Συλλόγου,
ε) Εκπλήρωση τη̋ υποχρεωτική̋ άσκηση̋ υπηρεσία̋ υπαίθρου,
αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγεία̋ και Κοινωνική̋
Αλληλεγγύη̋ ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται,
στ) Την απόφαση ένταξη̋ στον Ειδικό Κατάλογο ιατρών του άρ. 16 παρ. 2
του ν.3850/2010 (Α΄84) και
ζ) Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένο̋ ο
ιατρό̋ του ειδικού καταλόγου, ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμο̋ ιατρό̋
με την ειδικότητα τη̋ Ιατρική̋ τη̋ Εργασία̋.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Στην περίπτωση παρέλευση̋ δεκαημέρου κατά το οποίο ο Ιατρικό̋
Σύλλογο̋ δεν έχει εκδώσει απάντηση, ο ιατρό̋ του Ειδικού Καταλόγου
καταθέτει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει
υπεύθυνα ότι δεν έχει λάβει απάντηση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο
και καταθέτει φωτοαντίγραφο τη̋ υποβληθείσα̋ στον οικείο Ιατρικό
Σύλλογο αίτηση̋, από την οποία προκύπτει η παρέλευση δεκαημέρου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικία̋ από 18 έω̋ 65 ετών.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξη̋ μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδε̋ για 4 μήνε̋ ανεργία̋ και 75 μονάδε̋ ανά μήνα ανεργία̋ άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο του̋ 12
μήνε̋)
μήνε̋
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
μονάδε̋
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδε̋ για κάθε τέκνο)
αριθμό̋ τέκνων
3*
4
5
6
7
8
9
10
μονάδε̋
150
200
250
300
350
400
450
500
*αφορά μόνο τι̋ ειδικέ̋ περιπτώσει̋ πολυτεκνία̋ με τρία (3) τέκνα

11
550

12
600

….
….

4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδε̋ για κάθε τέκνο)
αριθμό̋ τέκνων
3
μονάδε̋
120
6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδε̋ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδε̋ για το τρίτο)
αριθμό̋ τέκνων
1
2
3
μονάδε̋
30
60
110
7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδε̋ για κάθε τέκνο)
….
αριθμό̋ τέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδε̋
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
με το 20)
κατηγορίε̋ ΠΕ
5
…
& ΤΕ
κατηγορία ΔΕ
10 …
20
μονάδε̋
…
0

(για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδε̋ του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ
5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9

…

9,5

…

10

11
22
0

…

12
24
0

…

13
26
0

…

14
28
0

…

15
30
0

…

16
32
0

…

17
34
0

…

18
36
0

…

19
38
0

…

20
40
0

…

…

…

…

…

…

…

…

…

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδε̋ ανά μήνα εμπειρία̋ και έω̋ 60 μήνε̋)
μήνε̋ εμπειρία̋

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και
άνω

μονάδε̋

7

14

21

2
8

3
5

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

Ω̋ βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασία̋ ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματο̋ σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
αντικείμενο τη̋ ειδικότητα̋ που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη :
- μετά την απόκτηση τη̋ ζητούμενη̋ άδεια̋ χρησιμοποίηση̋ τίτλου ιατρική̋,
ειδικότητα̋ Ιατρική̋ Εργασία̋ για τον πίνακα των κύριων προσόντων.
Για την απόδειξη τη̋ εμπειρία̋ αυτή̋ βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή
Ειδικέ̋ περιπτώσει̋ απόδειξη̋ εμπειρία̋ του Παραρτήματο̋
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωση̋ Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξη̋ εμπειρία̋.
- μετά την απόκτηση τη̋ ζητούμενη̋ άδεια̋ χρησιμοποίηση̋ τίτλου
οποιασδήποτε ιατρική̋ ειδικότητα̋ για τον πίνακα των προσόντων Α’
επικουρία̋.
Για την απόδειξη τη̋ εμπειρία̋ αυτή̋ βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή
Ειδικέ̋ περιπτώσει̋ απόδειξη̋ εμπειρία̋ του Παραρτήματο̋
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωση̋ Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
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στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξη̋ εμπειρία̋.

Οι τρόποι υπολογισμού τη̋ εμπειρία̋ περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωση̋ Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοση̋ «02-122019» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων του̋ και τη̋ εμπειρία̋ του̋ οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωση̋ Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοση̋ «02-12-2019»,
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματο̋.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση τη̋ ανακοίνωση̋
Περίληψη τη̋ παρούσα̋ ανακοίνωση̋, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
ηλικία̋ και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπω̋ ισχύει), να
δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιε̋ ή εβδομαδιαίε̋ τοπικέ̋ εφημερίδε̋ του νομού
Θεσσαλονίκη̋, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια
ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορέ̋.
Ανάρτηση ολόκληρη̋ τη̋ ανακοίνωση̋ μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωση̋ Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοση̋ «12-02-2019» να γίνει στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματο̋ του Δήμου Θεσσαλονίκη̋, καθώ̋
και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.thessaloniki.gr). Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτηση̋ στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994
όπω̋ ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sme@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχή̋
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση
δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία τη̋
υπηρεσία̋ μα̋ στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμο̋ Θεσσαλονίκη̋, Βασιλέω̋ Γεωργίου Α΄ 1,
Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντά̋ την στη Διεύθυνση Διαχείριση̋ Ανθρωπίνων
Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κα̋ Βασιλική̋ Βλαχιώτη
(τηλ. επικοινωνία̋ για πληροφορίε̋: 2313317139, 2313317128, 231331766,
2313317137).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελο̋
αποστολή̋, ο οποίο̋ μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολή̋ των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρε̋ (υπολογιζόμενε̋
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα τη̋ τελευταία̋ δημοσίευση̋ τη̋
παρούσα̋ σε τοπικέ̋ εφημερίδε̋ ή τη̋ ανάρτησή̋ τη̋ στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματο̋ του Δήμου Θεσσαλονίκη̋, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη τη̋ δημοσίευση̋ στι̋ εφημερίδε̋. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρη̋ τη̋ τελευταία̋ ημέρα̋ και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη τη̋ προθεσμία̋ μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακό τόπο
του Δήμου Θεσσαλονίκη̋ (www.thessaloniki.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντα̋ από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτε̋ à Έντυπα – Διαδικασίε̋ à Διαγωνισμών Φορέων à Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·
γ) στα κατά τόπου̋ Κέντρα Εξυπηρέτηση̋ Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική του̋
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω τη̋ διαδρομή̋: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητε̋
και άλλε̋ αρχέ̋ à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω τη̋ διαδρομή̋: Πολίτε̋ à
Έντυπα – Διαδικασίε̋ à Διαγωνισμών Φορέων à Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μα̋ επεξεργαστεί τι̋ αιτήσει̋ των υποψηφίων, του̋ κατατάσσει βάσει
των κριτηρίων του νόμου (όπω̋ αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα τη̋
ανακοίνωση̋). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει τη̋ οποία̋ θα γίνει η τελική επιλογή
για τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋ μίσθωση̋ έργου, πραγματοποιείται ω̋ εξή̋:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα τη̋
ειδικότητα̋ και ακολουθούν οι έχοντε̋ τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρία̋ 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 κατάταξη̋ (χρόνο̋ ανεργία̋, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική
ιδιότητα, αριθμό̋ ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμό̋ τίτλου σπουδών,
εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμία̋ υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτό̋
που έχει τι̋ περισσότερε̋ μονάδε̋ στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνο̋
ανεργία̋) και, αν αυτέ̋ συμπίπτουν, αυτό̋ που έχει τι̋ περισσότερε̋ μονάδε̋ στο
δεύτερο κριτήριο (αριθμό̋ τέκνων πολύτεκνη̋ οικογένεια̋) και ούτω καθεξή̋. Αν και πάλι
ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερο̋ στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησή̋ του,
ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ του̋ σειρά καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μα̋ θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε
είκοσι (20) ημέρε̋ από τη λήξη τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ των αιτήσεων
συμμετοχή̋, του̋ πίνακε̋ κατάταξη̋ των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων
μα̋, του̋ οποίου̋ πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτηση̋ (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994
όπω̋ ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλου̋ τη̋ υπηρεσία̋. Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme@asep.gr είτε
στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στου̋ ενδιαφερόμενου̋ η άσκηση ένσταση̋ μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενε̋ ημερολογιακά) η οποία
αρχίζει από την επόμενη ημέρα τη̋ ανάρτησή̋ του̋. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθεία̋ στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολή̋ παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω τη̋ εφαρμογή̋
του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιο̋ πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του
παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι
τη λήξη προθεσμία̋ υποβολή̋ των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα
ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
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Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξη̋.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβαση̋ μίσθωση̋ έργου με του̋ επιλεγέντε̋
υποψηφίου̋ αμέσω̋ μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξη̋. Τυχόν αναμόρφωση
των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται
ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η
σύμβαση μίσθωση̋ έργου με του̋ υποψηφίου̋ οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόληση̋
βάσει τη̋ νέα̋ κατάταξη̋. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τι̋ αποδοχέ̋ που
προβλέπονται για την απασχόλησή του̋ έω̋ την ημέρα τη̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋, χωρί̋
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη τη̋ σύμβασή̋ του̋, αντικαθίστανται
με άλλου̋ από του̋ εγγεγραμμένου̋ και διαθέσιμου̋ στον πίνακα τη̋ οικεία̋ ειδικότητα̋,
κατά τη σειρά εγγραφή̋ του̋ σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωση̋ των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάσταση̋ αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεω̋ τη̋ εγκεκριμένη̋ διάρκεια̋ τη̋ σύμβαση̋ μίσθωση̋ έργου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τη̋ παρούσα̋ ανακοίνωση̋ αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωση̋ Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοση̋ «02-122019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίε̋ για τη συμπλήρωση τη̋ αίτηση̋ –
υπεύθυνη̋ δήλωση̋ με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσει̋
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξη̋ των
υποψηφίων σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ κανονιστικέ̋ ρυθμίσει̋· και ii) τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή του̋ στη διαδικασία
επιλογή̋. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,
μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω τη̋
ίδια̋ διαδρομή̋ που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου τη̋ αίτηση̋,
δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτε̋ à Έντυπα – Διαδικασίε̋ à Διαγωνισμών
Φορέωνà Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·
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