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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΟ NOMIKO  ΠΡΟΣΩΠΟ  ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α). 

3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας 

και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 

Α). 

6. Την υπ' αριθμ. 125/τ.Α΄/7-7-2016 ΦΕΚ(Ν.4403/2016) της παρ. 5 του άρθρου 14 όπου 

ορίζεται στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006(Α’ 280) η 

εξαίρεση των συμβάσεων εργασίας μίσθωσης έργου και  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

που συνχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο 

άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, εξαιρούνται από την ΠΥΣ 33/2006. 

7. Την υπ' αριθμ 40/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας. 

8. Την υπ' αριθμ.194/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Δράμας. 

9. Το 5821/9-5-2019 έγγραφο του Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης. 

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 4068/τ. Β΄/ 17-09-2018) .  



11. Την υπ’ αριθμ. 3397/01-09-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένταξης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με 

κωδικό ΟΠΣ5001597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-

2020».. 

12. Την υπ’ αριθμ. 1455/26-03-2019 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τροποποίησης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με 

κωδικό ΟΠΣ5001597».  

13. Την υπ΄αριθμ. 36329/29-03-2019 (ΑΔΑ:6ΟΤ5465ΧΙ8-ΚΝ4) απόφαση προέγκρισης του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης ,στην Σ.Α. ΕΠ031/1 

14. Την υπ΄αριθμ. 950/15-5-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού-

Οικονομικού του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας περί ύπαρξης πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και πρόβλεψη αντίστοιχων πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020,  για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του 

προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

15. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 5821/9-5-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –

Θράκης με θέμα: ΄Ελεγχος της υπ΄ αριθ. 194/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Δράμας». 

16. Την υπ’ αριθ. 164/28-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας (ΦΕΚ 
591/τ.Β’/14-4-2011) περί συγχώνευσης νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου 
Δράμας.  

 

 

 

Ανακοινώνει  

 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου τετράωρης απασχόλησης για την 

υλοποίηση του προγράμματος Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ5001597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»,με την παρακάτω ειδικότητα και θέση: 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΕ 

Εργοθεραπευτών 

Από την υπογραφή 

της σύμβασης έως 

30/06/2020 με 

δυνατότητα 

παράτασης ή 

ανανέωσης σε 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• ΤΕ Εργοθεραπευτών  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

•  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 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, 

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ) (εφόσον 

διατίθεται) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή. 
 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος, με 

τετράωρη 

απασχόληση  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 

         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 

 

        3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40) 

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

 

   

         4.  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα     

     

         5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           

      

          6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 

     

           7. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

        

                

       

 

 



ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 

σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

100 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης  άδειας 

άσκησης επαγγέλματος ή μετά την ημερομηνία πλήρωσης όλων των 

νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος 

Εργοθεραπευτή, όπως αυτή προκύπτει από σχετική βεβαίωση (βλ. Πίνακα Β’ με 

τα απαιτούμενα προσόντα).  

 

  

 

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 απαιτείται:  

(1) Για τους μισθωτούς 

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει 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 επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 

εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 

επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης, 

· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, 

ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το 

αντικείμενο της εμπειρίας και 

· Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών 

που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, 

αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος 

και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 

επιλογής. 



 

 

 

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 ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος του ΑΣΕΠ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 

(ΣΜΕ) με κωδικό σήμανσης 04/10/2016». 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα 

προσόντων(κύριο ή επικουρικό), ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι 

μόνιμοι κάτοικοι όλων  των Δήμων του Νομού Δράμας. (παρ. 28 άρθρο ένατο του ν. 4057/2012). 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 

έως 65 ετών.  

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

ειδικότητας που επιλέγουν. 

 3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου 

Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί 

Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 

ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση 

αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). 

 Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 

επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παραρτήματος 

ΑΣΕΠ με ημερομηνία 23/01/2015. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για 



Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.  

4. Να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.3584/2007. 

 5. Τυχόν εμπειρία σε αντίστοιχα κοινωνικά προγράμματα (λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του 

τίτλου σπουδών) καθώς και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν ανάλογα στην αξιολόγηση των 

υποψηφίων.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Αίτηση η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία  

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα  

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  

4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει το κώλυμα του άρθρου 16 

του Ν. 3584/2007 «περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης» και 

ότι έχει την υγεία και την φυσική καταλληλότητα. 

 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

 7. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας. 

 

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 ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος του ΑΣΕΠ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 

(ΣΜΕ) με κωδικό σήμανσης 04/10/2016». 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάρτηση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) όσο και 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, στο ΚΗΦΗ του Ν.Π.Δ.Δ.(Χελμού 12, 

Δράμα)  και στο Δήμο Δράμας. 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 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: : Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας, Διοικητηρίου 11, Τ.Κ. 66133 Δράμα, υπόψη κας Βασιλειάδου Μάρθας (τηλ. 

επικοινωνίας: 2521032722,2521024464). 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. 



Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) . 

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.  

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

 Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης 
μίσθωσης έργου, γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν 
από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, εμπειρία, βαθμός τίτλου 
σπουδών,πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, ,). 

 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 (εμπειρία) και ούτω καθεξής. Αν 
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 

 
 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 Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας.  

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 κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο δημοτικό 

κατάστημα (: Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας, Διοικητηρίου 11, Τ.Κ. 66133 Δράμα, υπόψη κας 

Βασιλειάδου Μάρθας).  

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

  Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγμένο υποψήφιο αμέσως 

μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και προσλαμβάνει το προσωπικό από την υπογραφή της 

σύμβασης έως και την 30/06/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του 

προγράμματος. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που 

συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η 

σύμβαση μίσθωσης έργου με τον υποψήφιο ο οποίος δεν δικαιούται απασχόλησης βάσει της νέας 

κατάταξης. Ο υποψήφιος αυτός λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του 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. 

                                  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  

                                     από Δευτέρα 05/08/2019 έως και Τετάρτη 14/08/2019. 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 

 

                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 


