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

    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  με έναν  -1-  ΠΕ Διαχειριστή Έργου (Project Officer) 

υπ' αριθμ. ΣΜΕ  7/2022

στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «LIFE-IP CEI Greece: Circular Economy
Implementation in Greece, (Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα) »

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 της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, με τις οποίες προστέθηκε περίπτωση κζ' 
στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α').

4. Την υπ΄ αρ. 442/18-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΖΝΩΡ5-5ΞΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης , περί έγκρισης  κατά πλειοψηφία της συμμετοχής σε υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης , στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI Greece (LIFE-IP Circular economy 
implementation in Greece)..

5. Το  υπ΄ αρ. LIFE18 CEI/GR/000013 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement).

6. Την υπ΄ αρ. 573/18-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ364ΩΡ5-j1d)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 
την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο ειδικότητας ΠΕ 
Διαχειριστής Έργου (project officer), στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «LIFE-IP 
CEI Greece: Circular Economy Implementation in Greece, (Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας 
στην Ελλάδα)»

7. Την υπ΄αρ. 198592/15-07-2022 (ΑΔΑ: 63ΔΧΩΡ5-6ΕΥ) ΣΜΕ 5/2022 όμοια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία κατέστη άγονη.
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ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1-  ΠΕ 

Διαχειριστή Έργου (Project Officer) στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «LIFE-IP CEI 

Greece: Circular Economy Implementation in Greece, (Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην 

Ελλάδα) » και συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 

σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

701 Δήμος Θεσσαλονίκης ΠΕ Διαχειριστής Έργου 
(project officer)

Από 01-12-2022 έως            
31-10-2023 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
απασχόλησης     

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

701

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Δίπλωμα ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή διαχείρισης 
αποβλήτων η βιώσιμης χρήσης πόρων ή διαχείρισης έργων.

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

4. Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο μελών ΤΕΕ.

5. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

6. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με το αντικείμενο του 
σχεδιασμού ή της διαχείρισης και της υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από 
ευρωπαϊκά προγράμματα (Life, Horizon 2020, Erasmus+, προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας κλπ.).

7. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Δίπλωμα ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3. Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο μελών ΤΕΕ.

4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

5.Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με το αντικείμενο του 
σχεδιασμού ή της διαχείρισης και της υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από 
ευρωπαϊκά προγράμματα (Life, Horizon 2020, Erasmus+, προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας κλπ.).

6. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Δίπλωμα ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3. Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο μελών ΤΕΕ.

4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με το αντικείμενο του 
σχεδιασμού ή της διαχείρισης και της υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων από 
ευρωπαϊκά προγράμματα (Life, Horizon 2020, Erasmus+, προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας κλπ.) ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών ή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην 



                                                                         

Σελίδα 4 από 7

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

επίβλεψη δημοσίων έργων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

1.Δίπλωμα ΑΕΙ ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

3. Πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο μελών ΤΕΕ.

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στην επίβλεψη και διαχείριση του έργου, στην προετοιμασία 
φακέλου για την ανάθεση προπαρασκευαστικών μελετών τεχνικού και οικονομικού περιεχομένου 
για τη δημιουργία του «Ενισχυμένου Πράσινου Κέντρου» επίδειξης κυκλικής οικονομίας, στην 
εποπτεία, διαχείριση και υλοποίηση πακέτων εργασίας του έργου για τη δημιουργία και λειτουργία 
του Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου και του Βιωματικού Πάρκου, στη συμμετοχή στις δράσεις και 
στις συναντήσεις που επιτάσσει το Συμφωνητικό του έργου, στην επικοινωνία με το εταιρικό σχήμα 
του έργου, στη σύνταξη των προβλεπόμενων παραδοτέων, στη συμμετοχή σε συνέδρια και 
εκδηλώσεις που αφορούν στην παρουσίαση της πορείας του έργου και την εν γένει υποστήριξη και 
συντονισμό όλων των ενεργειών υλοποίησης του έργου από πλευράς του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η συνολική αμοιβή του/της Αναδόχου που θα απασχοληθεί  για την εκτέλεση του έργου της  παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά  χιλιάδων εννιακοσίων 
εβδομήντα έξι ευρώ (19.976,00 €), συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων, εφόσον προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία.
Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τυχόν εισφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4387/16 (ΦΕΚ 85/Α’). 

**Σημειώνεται ότι ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α  σε περίπτωση που δε διαθέτει δελτίο 
παροχής  υπηρεσιών θα πρέπει, το αργότερο έως την υπογραφή της σύμβασης, να έχει κάνει 
έναρξη στην εφορία ως ελεύθερος επαγγελματίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 1.   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

              

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

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

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

5.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ *
 α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  την κατηγορία ΠΕ  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)

6. 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

*Τα κριτήρια  2,3,4 και 5 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μετaπτυχιακού 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.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που 
ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

701

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την 
παρούσα πρόσκληση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης  
ειδικότητας .
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Συμβάσεων Μίσθωσης 
Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι., στοιχείο 11. Εμπειρία. 

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

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 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το Παράρτημα Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 
ΣΜΕ με σήμανση έκδοσης «06-07-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 
“ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ” στο  ανωτέρω Παράρτημα.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την  Πρόσκληση 
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)» με σήμανση έκδοσης «6-7-2021» και ειδικότερα στην 
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr μέσω της διαδρομής: Κάτοικος→ Ενημέρωση→ Νέα→ Προκηρύξεις 
Προσωπικού, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Τα σχετικό παράρτημα, καθώς και το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Θεσσαλονίκης  
μέσω της διαδρομής που προαναφέρθηκε.

Υποβολή  συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και 
να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και 
Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).  Το εμπρόθεσμο των ταχυδρομικών 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 
2313317139,  2313317128.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από  25/10/2022 έως  07/11/2022. 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων  στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

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 (πολύτεκνος γονέας και 
τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο 
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μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω 
κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

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. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και 
Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί και το «Παράρτημα Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»  με σήμανση έκδοσης 06-07-2021, το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για 
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ, 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 της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  Το  παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-05-2022», 
καθώς και το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) και συγκεκριμένα μέσω 
της διαδρομής: (www.thessaloniki.gr→ θέλω από το Δήμο → θέλω να ενημερωθώ →Νέα→ 
Προκηρύξεις Προσωπικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΕΡΒΑΣ
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