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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10
Ταχ. Κώδικας: 65403
Πληρ.: Σ. Σαρηγιαννίδου
Τηλ.: 2513500114, 115  
Φαξ: 2510451361    
Email:personnel@kavala.gov.gr         

       ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
O ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του Ν. 2527/97, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις 
διατάξεις του άρθρου 30 παρ.3 του Ν.4314/2014 και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες 
εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο 
πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

              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, οι οποίες αντικατέστησαν τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της 
παρ.  2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17, σύμφωνα με τις οποίες από την αναστολή του  
άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280) εξαιρούνται οι συμβάσεις 
μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του 
ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο 
αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι 
συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που 
προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως 
άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή 
των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και 
οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών (άρθρο 4 παρ. 1 εδ.κζ της ΠΥΣ 33/2006).

             4. Την αριθμ. 235/2-4-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «CHERISH- Creating opportunities for regional growth 
through promoting Cultural HERitage of fiSHing communities in Europe- Δημιουργώντας 
ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη».

             5.  Το από 4-7-2018 Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλή Εταίρου (Δήμος 
Middelburg) και Δήμου Καβάλας (partnership agreement).

             6. Tην αριθμ. 531/10-10-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με θέμα 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου  ενός (1) ατόμου για τη 
διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «CHERISH - Creating opportunities for 
regional growth through promoting Cultural HERitage of fISHing Communities in Europe- 
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Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη»  του Προγράμματος ΙΝΤΕRREG 
EUROPE.

            7.   Την αριθ. 27762/23-10-2020  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
μας σύμφωνα με την οποία στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2020 
υπάρχει εγγεγραμμένο υπόλοιπο πίστωσης στον Κ.Α. 64.7341.0001 Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα Interreg Europe ΄΄CHERISH- Creating opportunities for regional growth 
through promoting Cultural HERitage of fiSHing communities in Europe- Δημιουργώντας 
ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
των αλιευτικών κοινοτήτων (μισθοδοσία προγράμματος)΄΄,  ποσού  11.480,03€.

             8.  Η έγκριση δέσμευσης της πίστωσης ποσού 20.545,20€ για τη μισθοδοσία του προσωπικού 
του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Α.Α.Υ. ΜΙΣ 233/04-02-2020 της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

             9. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 19432/04-08-2020 Απόφαση Δημάρχου, η οποία αφορά στην από 
31/07/2020  λύση της με αριθμ. πρωτ. 39825/05-12-2019 Σύμβαση μίσθωσης έργου που 
είχε συναφθεί μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της Μακκίδου Ελένης του Δημοσθένη, 
κατόπιν της αίτησης παραίτησής της.

             10.Το γεγονός ότι ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας δεν περιλαμβάνει άλλους 
υποψηφίους, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ - Επαναπροκηρύσσει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για τη διαχείριση του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου «CHERISH - Creating opportunities for regional growth 
through promoting Cultural HERitage of fISHing Communities in Europe- Δημιουργώντας 
ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των 
αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη»  του Προγράμματος ΙΝΤΕRREG EUROPE, χρονικής 
διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της, με  δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη 
λήξη του προγράμματος (31/05/2023, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του έργου στην κατηγορία «Προσωπικό» και το έργο εξακολουθεί να είναι 
ενταγμένο) 
και ειδικότερα ως προς:
Α) την οικονομική διαχείριση στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 Σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου και τις αναθεωρήσεις αυτού στην αγγλική
 Τακτική παρακολούθηση του επιπέδου των δαπανών ανά κατηγορία 
 Σύνταξη οικονομικών αναφορών (εξαμηνιαία, ετήσια) και υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου 

στην Αρχή  Πληρωμής για έλεγχο των δαπανών στην αγγλική
 Αιτήματα προς το Περιφερειακό Ταμείο για εκταμίευση της Εθνικής Συμμετοχής
 Διασφάλιση ότι οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τις συμφωνηθείσες δραστηριότητες και τις 

απαιτήσεις του    προγράμματος και τήρηση των κανόνων των συγχρηματοδοτούμενων έργων
 Υποβολή προς τον επικεφαλή εταίρο αιτημάτων πληρωμών στην αγγλική
 Συμπλήρωση των φύλλων εργασίας (timesheets) ανά εμπλεκόμενο υπάλληλο στην αγγλική
 Σύνταξη των διακηρύξεων για την προμήθεια υπηρεσιών/αγαθών, παρακολούθηση της 

πορείας μέχρι την   υπογραφή της σύμβασης, έλεγχο των παραδοτέων και τακτοποίηση των 
σχετικών για την πληρωμή των τιμολογίων,

 Κλείσιμο του έργου
 Β) την διοικητική διαχείριση στα καθήκοντα περιλαμβάνονται:

 Επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους για την επιτυχημένη διαδικασία επιτόπιων ελέγχων,  
 Διοικητική υποστήριξη των έργων (αλληλογραφία με τον επικεφαλή εταίρο στην αγγλική, υπηρεσίες
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 ελέγχου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)  
 Προετοιμασία συναντήσεων των μελών στις ομάδες έργων και οργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, 
 διαβουλεύσεων κτλ.  
 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των διαγωνισμών, παραδοτέων και οτιδήποτε σχετικό με τα έργα,
 Συμμετοχή στις συναντήσεις της Steering Committee και των υπολοίπων που θα πραγματοποιούνται 

εκτός Ελλάδος
 Επικοινωνία με την Επιτροπή του άρθρ. 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005 του ΥΠΕΣ 

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί αποκλειστικά για το έργο CHERISH με 
συγκεκριμένα καθήκοντα όπως διαχείριση του έργου CHERISH (διοικητική και οικονομική), 
ανταλλαγή εμπειριών, επικοινωνίας και διάδοσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση.

Για την εκτέλεση και περαίωση των πιο πάνω εργασιών προβλέπεται αμοιβή μέχρι του ποσού των 
έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και τριών λεπτών (11.480,03€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α, καθώς και όλων των νόμιμων 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΄), ως ισχύουν.
Η αμοιβή του παραπάνω προσλαμβανόμενου προσωπικού θα προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη 
σύναψη μίσθωσης έργου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 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 Καβάλα
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της 

σύμβασης με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 

παράτασης έως 
τη λήξη του 

Προγράμματος 
(31/05/2023, 

εφόσον υπάρχουν 
οι απαραίτητες 
πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό 
του έργου στην 

κατηγορία 
«Προσωπικό» και 

το έργο 
εξακολουθεί να 
είναι ενταγμένο

1
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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 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 του 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαικών 
Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης 
Τεχνολογίας  ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προιόντων 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 Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση  α) Πολιτικής Επιστήμης β) 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Διοίκησης και 
Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  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 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προιόντων ή Μεσογειακών 
Σπουδών με κατευθύνσεις :α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή 
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή 
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 
μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και 
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   ή Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή  Περιφερειακής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

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 το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος 
τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή 
του εξωτερικού αναγνωρισμένο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, 
συναφούς με το βασικό τίτλο σπουδών γνωστικού αντικειμένου.
3. Εξειδικευμένη Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα 
διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων 
Διακρατικών Προγραμμάτων.
4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. O τρόπος απόδειξης 
γλωσσομάθειας προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α2) του ΑΣΕΠ με 
σήμανση έκδοσης 22/09/2020, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας ανακοίνωσης.
5. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, 
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. O τρόπος 
απόδειξης χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το Ειδικό Παράρτημα (Α1) του 
ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 17/09/2020, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος 
σε καθήκοντα ή έργα συναφή του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας (θέματα διοικητικής και 
οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων διακρατικών προγραμμάτων). 
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την 
παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που 
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διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για 
το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των 
συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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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 βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., στοιχείο 15. 
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» (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 τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα 
από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 
(ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου 
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα του νομού, εφόσον εκδίδονται. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) 
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-09-2020» & (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας 
με σήμανση έκδοσης «22-09-2020»] να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Καβάλας και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr/kavala-simera/theseis-
ergasias/trexouses-theseis-ergasias   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

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: 
Δήμος Καβάλας, Κύπρου 10, Τ.Κ.65403, Καβάλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού υπόψιν κας Σ. Σαρηγιαννίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2513500114, 115). Στην περίπτωση 
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων.
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην τοπική 
εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στην εφημερίδα. 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. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην 
ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  
Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) 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 Μίσθ. 
Έργου (ΣΜΕ)·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία 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. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά 
με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
κατάταξης ( βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (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. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (βαθμός τίτλου σπουδών) και, αν 
αυτές συμπίπτουν 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 πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης,  το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Οι πίνακες 
κατάταξης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.
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Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με 
συστημένο φάκελο στο Δήμο Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρου 10, ΤΚ 65403, 
Καβάλα και θα εξεταστεί από την Υπηρεσία.

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους 
αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει 
αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου από την υπηρεσία 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 «02/12/2019», 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: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με 
σήμανση έκδοσης «17/09/2020» & (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
«22/09/2020», 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)·

       O Δήμαρχος Καβάλας

                           Θεόδωρος Μουριάδης 
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