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                                                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:7/10/2022 

 

                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Τρίκαλα 11.07.2022  

 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      Αριθμ. Πρωτ.: 32998 

          ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Tην παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 

3812/2009 και συμπληρώθηκε με  την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14. 

2. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄)  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 ( ΦΕΚ 47 Α ΄) «Απλούστευση και επιτάχυνση των 

διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου». 

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. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/19-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός 

προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019). 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2554/Β΄/16.06.2021) του Δήμου Τρικκαίων. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1290/29.03.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας- με θέμα «Ένταξη 

της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων»  στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020. 

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6950/10.03.2021 απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα Δημάρχου Τρικκαίων 

9. Το από 10.03.2021 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2579/10.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΦΑ17ΛΡ-ΕΩΛ) με θέμα: 3η Τροποποίηση της 

Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων » με Κωδικό ΟΠΣ 5001996 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» 

11. Την υπ’ αριθμ. 278/2022 (ΑΔΑ: 9ΚΦ9ΩΗ9-Ο3Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

Αποδοχή 3ης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5001996 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» 

Την υπ' αριθμ. 317/2022 (ΑΔΑ:ΨΚΜΠΩΗ9-ΞΧΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Τρικκαίων. 
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12. Την υπ' αριθμ. 317/2022 (ΑΔΑ:ΨΚΜΠΩΗ9-ΞΧΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Τρικκαίων. 

13. Την  υπ.  αριθ. πρωτ.  Ε.Α.1186/15.06.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

περί  ύπαρξης  πιστώσεων  για  την  κάλυψη  της αμοιβής για την σύμβαση μίσθωσης έργου  της 

παρούσας  Ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 

 

Την σύναψη μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την υλοποίηση αντικειμένων που 

αφορούν την υλοποίηση του έργου : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»  από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης έως 30/10/2023. 

 Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί 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: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Παράρτημα 

Κέντρου Ένταξης 

Μεταναστών στο 

Κέντρο 

Κοινότητας 

Δήμου Τρικκαίων. 

ΤΡΙΚΑΛΑ 

Περιφερειακή 

Ενότητα  

Τρικάλων 

ΠΕ Νομικών 

(Σύμβαση 

Μίσθωσης 

Έργου) 

«Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης μέχρι  

30/10/2023» 

1 

Η αμοιβή του συμβαλλόμενου θα καταβάλλεται μηνιαίως με βάση την απασχόλησή του και 

τα παραδοτέα του Έργου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 60-6473.0005 «Κέντρο 

Κοινότητας-Λοιπές Δράσεις-Λοιπές Δαπάνες» του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) 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. 

2) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) 

υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της 

ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του 

Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των προγραμμάτων 

σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ σε θέματα μεταναστευτικού και 

εργατικού δικαίου.  

3) Εμπειρία σε θέματα μεταναστευτικού και εργατικού δικαίου.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
 Ο Νομικός εργάζεται κάτω από τις οδηγίες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου 
Τρικκαίων και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα μεταναστευτικής νομοθεσίας / 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων και οικονομικών – 
κοινωνικών δικαιωμάτων των ομάδων στόχου και διακρίσεων, ξενοφοβίας ή ρατσισμού και για 
εργασιακά θέματα σε ωφελούμενους του Κέντρου ‘Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικκαίων. 
 Επίσης ο Νομικός φροντίζει για προώθηση περιστατικών στο Συνήγορο του Πολίτη/Παιδιού, 
και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την παιδική προστασία, την προστασία θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής και ρατσιστικής βίας. Αναλαμβάνει επίσης την 
υποστήριξη και συμβουλευτική για τη σύνταξη καταστατικών για συλλόγους, οργανώσεις 
μεταναστών / προσφύγων. 
         Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι εγκαταστάσεις του Κέντρου ‘Ενταξης Μεταναστών επί της 
Ομήρου 6, Τρίκαλα. 
       Ο Νομικός συντάσσει κάθε μήνα (παραδοτέα):ατομική έκθεση όπου περιγράφει τις ενέργειες 
που πραγματοποίησε για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, έκθεση φυσικού αντικειμένου,  
μηνιαία αναφορά δεικτών έργου. 
    Παράταση στο χρόνο παράδοσης του έργου επιτρέπεται και πέραν της λήξης του έργου , χωρίς 
ωστόσο επιπρόσθετη αμοιβή. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής πέραν των κύριων απαιτούμενων 

προσόντων όπως αναλυτικά περιγράφονται  στον πίνακα Β΄ :  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ έχουν 

ως εξής: 

 

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.  30% 

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος 30% 

3.  Εμπειρία 40% 

Σύνολο 100% 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση 

εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 

καθήκοντα ή έργα σε θέματα μεταναστευτικού και εργατικού δικαίου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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., στοιχείο11. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Μίσθωσης έργου ΣΜΕ» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., 

ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ») του ΑΣΕΠ. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή 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 Ι του  

ανωτέρω Παραρτήματος του ΑΣΕΠ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

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

Μίσθωσης έργου ΣΜΕ»  του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «06.07.2021», και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) 

απόδειξης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14.03.2022» την προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων 

στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων: «www.trikalacity.gr” και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και 

να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. 

επικοινωνίας: 2431351182). 

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. 

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 των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή 

υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη 

συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή 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 και κατόπιν υποβολής σχετικής 

αίτησης προς το Φορέα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 

(υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο της 

υπηρεσίας μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 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 



Σελίδα 5 από 5 

(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου : 

www.trikalacity.gr. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει, εφόσον πληρούν 

τις προϋποθέσεις  κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που 

συγκέντρωσαν στα βαθμολογούμενα κριτήρια, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα 

ανακοίνωση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν, στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου Τρικκαίων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. στον διαδικτυακό μας τόπο www.trikalacity.gr. Η ένσταση 

υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν τα παραρτήματα του ΑΣΕΠ: 

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «6-7-

2021», και το ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 

«14.03.2022». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παράρτημα μέσω της ιστοσελίδας του 

Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 

συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του 

εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → 

Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. Έργου ΣΜΕ· 
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