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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βασ Γεωργίου ΑΊ 546 36
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ ΣΟΧ 1/2020

ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ5/201 9
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου Modeling Emerging
Transport Solutions for Urban Mobility MOMENTUM στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού

προγράμματος Horizon 2020
Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης

ΦΕΚ 28/τ.Α73-3-1994 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις

της παρ 9 του άρθρου 25 του Ν 4440/2016 ΦΕΚ 224/τ Α 72-12
2016
2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ
87/τ.Α'/7-6-2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ 54/τ Α714-3-2012
4 Τις διατάξεις του Ν 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 ΦΕΚ Α 161 και λοιπές
ρυθμίσεις ΦΕΚ 74/τ Α726-3-2014
5 Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ 1β και 3 του Ν 3463/2006 Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/τ Α78-6-2006 όπως ισχύει
6 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης I ΦΕΚ 133/Τ.Α719-7
2018
7 Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 4590/2019 Ενδυνάμωση Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Α Σ Ε Π ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας

Διοίκησης και άλλες διατάξεις ΦΕΚ17/Τ.Α707-02-2019
8 Την υπ αριθ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση

Καθορισμός των δικαιολογητικών εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
25 του Ν 4440/2016 ΦΕΚ 272/τ Β76-2-2017
9 Την υπ αριθ 844/10-06-2019 ΑΔΑ ΩΗΛΜΩΡ5-ΝΣΗ απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα Έγκριση κατά
πλειοψηφία της πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου
έργου Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility MOMENTUM

του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ενός 1 ατόμου για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο

Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility MOMENTUM

Μοντελοποίηση Αναδυόμενων Λύσεων Μεταφοράς για Αστική Κινητικότητα

στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 στο Δήμο Θεσσαλονίκης

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής ανά
υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ
ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα
προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

Κωδικός
θέσης

ΠΙΝΑΚΑ A eetm ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΠΙΚΟΥ ανά iw&JEO βέοηΟ

κωδικός
κ Yntipcoia Τορα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Α«κβμσς
ατόμων

1

Δήμος
θτσσαλονίχη

Ένα 1 έτος από την
υηανραφη π>ς ούμβαβης

ΠΕ ΙΔΙΚΟΙ 1 Δυνατότητα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ avoWttKWK ή παράτασης

Local coordinator ot ροττνση ουνεχνοΓίς
too προγράμματος

1

ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά ωδικό Κσης
Τίτλος σπουδών

rnna ατιαιιούμτ να τυπικά Α τνχόν πρόσθετα ηροσόντα

ΚΥΜΑΓΜ-ΟΙΟΝΤΑ

1 Δίπλωμα όλων τω ειδικοτήτων μηχανικών των Γίολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών ΐχυλών aè

ιης ημεδαπής ή ωόΐιμος τίτλος οχολών ΐης ημεδαπής ή αλλοδαπής η ταυτόσημο κατά εραχόμενο
ειδικότιττας τποχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Α οίκτου Πανεπιστημίου Ε Α Π ΑΕΙ ή

ΠοονραμμάίΐΛ ίηοοόών Επιλογής ίΠ.Σ,ΕΙ ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών οχ
αλλοοσπής υντϊπτηχ^ί ε ιόικότητας

2 Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης Ειδικότητας του τίτλου σπουδών

1 Μίταπτυχιαχο δίπλωμα ειδίκευατκ στο σχεδιασμό και στη διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας
και μεταφορών

4 Αριστη yviixsr ης αγγλικής γλώσσας

SJ Ενωση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α ειτε&ργασϊας κείμενων 3 υπολογιστικών φύλλων γ

υπηρεσιών διαδικϊύου και δ παρουσιάσεων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΙ

ΙΕφοοον π θεση δεν καλυφθεί από υπονήφιο με τα ονωτέρω προσόντα

1 Δίπλωμα Ολων ιων ειδικοτήτων μηχανικών ων ΠϋΑυίίχνειωκ και των Πολυτεχνικών Ιχολών ΑΕΙ

ιης ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών τ-ic ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητος πτυχίο ή δίπλωμα Λ£ ή Ελλάνικου Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α Π ΑΕΙ ή

Προγραμμάτων ΐπουδων Επιλογής ΠΙ Ε Α£ της ημεδαπές η ισότιμος τίτλος σχολών της

αλλοδαπής αντίστοιχης ιΛικότητσς

2 Αδεια άσκησης τ πανγΐλματος Μηκανικοο αντίστοιχης ειδικότητας ίου τίτλου σπουδών

3 Αριστη γνώση της αγγλικής γλωσσάς

4 Γνώση χειρισμού Η/ν στα avu*i ΐμίνα α ΠΕςίργασισς κείμενων 0 υπειλονιοτικων φύλλων vi

υπηρεσιών διαδικι υου α 6 παρουσιάσεων

ΠΙΝΑΚΑΙ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

Τίτλος σπουδών

λοιπά απαιτούμενα τυπικά ft τυχόν προσθετά προσόντα

S Euntipia τουλαχιο ν Μνος 1 t

μεταφορές συγκοι«ΰνίβς

ΠΡΟΙΟΝΤΑ.1_ΕΠΙΚΟΥΡ1Α1

ιιις στην υλοποίΓίση υυω'ίαικων ιι ουνυαυμ«ΐ ων οχετικών με

Εφόσον η 6<ση δεν αΑυφθίΙ απο οποφήφιο με τα ανωτέρω προσόντα ί

1 Δίπλωμα ολων ίων 1 1 6wir η ων μηχανικών ιων ΠυΛυ,εχνειων και ιων Πυλυιεχνυιων Ικολων ΑΕι

Γης ηιίΕδαηης f ισότιμος Γ.τλος στολών ιης ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πίΐ'ΐοηημο κατά πε ρΜχάμε να

ειδικότητατ πτυχίο η δίπλωμα AM η ΕλΛηνικαύ Ανσιχτοιι Πανίπ.στημ.ου iE Α Π ΑΪΙ ή

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Ι.Ε ΑΕί τ>>ς ημεδαπής r ισότιμος τίτλος σχολών ϊης

αλλοδαπής αντίστοιχη t ιδικότητας

2 ΑΑίισ ιϊοκπίίης cuivy-AiiauM Μηχανικού αντίστοιχης πδικΛτπκις tou τίτλου σπουδών

3 Αριστη vvijjD της αννλι*^Γ y t ιας

4 Γνώση χειρισμού Η/ν σια αντικείμενα α επΕίεργσσιας κείμενων β υπολονιστίκων φύλλων ψ

υππμιοιω fctotWxtutxj αι 61 nupuumuotwv

S Εμπειρία τουλαχιπτον ΐί.ι μιτνών στην υλοποίηση ίυρω^α-.κων π υ γραμμάτων σχετικών με

μεταφορές πυγκοινωνίες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του μεταπτυχιακού

διπλώματος καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει
το γνωστικό αντικείμενο αυτού ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την
Ανακοίνωση εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο
τίτλο
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως

του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση
που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή
η απαιτούμενη από την οικεία Ανακοίνωση εξειδίκευση απαιτείται βεβαίωση

από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει αυτό

καθώς και επίσημη μετάφρασή της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
α Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου

αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού

διπλώματος και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος

και
β Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται

στο βασικό δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος
Βλ σελ 17-19 του οικείου Παραρτήματος

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως
65 ετών

ΠΙΝΑΚΑΙ ΒΑΟΜΟΛΟΓ MIHI ΚΡΤΤΗΡΚΪΝ

1 ΧΡΟΝΟΙ ΛΜΝΊΑΧ 1200 μανα&ιι y ι 4 μήν avcpytcw at 71 uohMcc ανό μήνα avtpvlaç Avw iu 4 μηνΰ μ

υ,ήνει 1234 i b 7 6 9 10 11
ονάδες 0 0 0 200 27S 350 426 500 575 650 725

2 ή 3 ΠΟΛΥΤΐKfWI H TfKHO ΠΟΛΥΤίΚΗΜΙ OtKOTtWIAI 50 μονάδες νια κάθε τέκνο
αριθμός τέκνων 3 4 5 6 7 S 9 10 11 1

αονάδες 150 200 250 WO 3 SO 400 450 500 550
αΦοοα μόνο ης ειδικές nep-.πτωσεις itpAytfitvtac με τρία τέκνα
4 ή S TPtTtKMOI Η ΤΕΚΝΟ ΤΡιΤΕΚΝΗΙ 04ΚΟΠ MM 40 μανάδες γνχ κάβε τ*κνο

αριθμός τέκνων 3
μονάδες 120

6 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ μονάδες rua καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και 0 μονάδες vta κ τρίπ
αριθμός 3τέκνων
μονάδες J0 60 ι ίο

Τ ή β ΓΟΝΕΑ Η ΤΤΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΙΊΚΗΙ ΟΙΚΟΙ f NflAI SO μανάδες VU κάθ τίκνο
αριθμός τέκνων 1 2 Î 4 5

μονάδες SO 100 ISO 200 2S0

9 βΑΟΜΟΙ BAI ΙΚΟν TTTACTY νια Πί και Τί Οι μσνάβεε ι
40,1
ίίττηνορίες f
Π£ί,ΤΕ
μονάδες iOU 22Ü J.*0 W 280

10 Ε ΜΠι IMA 7 μονάδες ova μήνα εμπειρίας m έως 60 μήνες
wnvi i2ïJr>(liSιμπειραις
uuvàdri 7 14 il 28

u ßaauiou άχλον μ 2 £caa6uä ψηφιη πηλλακλααιάςρνται μ

Vi 56 63

50

11 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΠΟΦΜφιΟν ΜΕ ΠΟΙΟΙΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΙΟ κκκπό avanripia ΒοΑλβτιλβΟΐαίιτβΙ UC τ
ouvreλιατή 3

jovaixi ISO lflfj

II ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ TtKNOY ΑΛΙ ΛφΟΝ Η ίΥΤΥΓΟΥ ίο ποοοστώ ανακηρίας noKKanXca^àlfiOi με το
συντελεστή t

onoor Μ ΚΛ m m
ονά4Ε 100 120 U0 140

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡ1ΑΙ ΠΑΝΕΠΙΓΓΗΜΙΑΚΗΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΓΗΙ ΠΕ

ΚΩΛΙΚΟΙΘΕΙΕΠΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΛΕΙΞΗί

Η CMfUipta ay^nv ν vnoilt tuiA την αηόηπση της ΐητουμτνης από

παρούσα Ανακοίνωση ά6ηας ασκηοτκ πιαγνίλματος Μηχανικού avTioYotvrK
501

Εΐ6υ*οτηπκ ίου τίτλου οτίο«6ών
ΚΥΡΙΑ npOIOWTAl f την ηπόοί,ίη της τμητιοίατ αυτής ρλ δικαιολογητικό ruptmtvoT ΑΙ 1 ή

Ειουικς itcsuttwocv αττο&Κνΐης τμττκιοίας ταυ Παραοιήματος avaKDivùotuiv

ΙυμΑασεων Εργοαίας Ορισμένου Κρόνου ΙΟΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοικίΐο lé
Πιστοποιητικά απόδειξης fμπςψίας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΜΗ CMnCW ΥηΟΦΜβΗΟΝ

Ος βαΐήιολονοιιμτνη τμπτφία fia τον παρακάτω ωδικό θςσης νοείται η απασχόληση με σχίση εργασίας ή

σομδαοη ερνου σιο δημόσιο ή ιδιωτικό ιόμεα ή ασκηοη επαγγέλματος σε καθήκονια ή Εργα του είδους της

Εειδικευμένης εμπειρίας που οοίΐεται στην παρούσα Ανακοίνωση ως τυπικό προοόν πρόαληιίιης

Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της ε ειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την

παρούσα Ανακοίνωση ως τυεακό ιεροσον πρόσληψης βαθμολονειιαι επίεκης και η εμπειρία που διαθέτουν

οι υποψήφιοι αε καθήκοντα ή έργα ουναφη μκ το αντικκίεικνο της προς πληρωοη θέσης για το

υπολειπόμενο χρονικό διάοτημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολονουμευου κριτηρίου των συνολικά

πέντε fs ετών εμπειρίας

ΚΟΛΙΚΟΙ ΟΕΙΕΟΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΙ

Ος ραθμολογουμι η μπειριο για ον ηοοιικότω ωΐικο θέσης νοείται η απασχόλ ιση με σεέοη ερνασιας η

ουμβιιπη μίοϋι.ισηι ρργο σπ δη.ϋΌ.ο ή τον ιδιω',κο ιομέα ή άη.ΐ|θη ησννί*μιπικ οι καθήκοντα ή tpvu

συνοφή με το αντικείμενο της noor πλήρωση Οεοηι

Η εμπειρία λαμρανετσι υποείιΐ μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την ηαιχιυοσ

wl Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του

ΠΡΟΪΟΝΤΑ τίτλου οττουδων

Α ΚΑΙ Β Για απόδειίη της εΕειυικευμένης εμπειρίας λ δικαιολογητικό περίπτωση Α|1ί και

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ Ai21 αθροιστικά ή Ειδικές περιπιωαεις απόδει{ης εμπειρίας του ποραρτήματοι

ανακοινώσεων ϊυμραόεων ιργασίας Ορισμένου Χρόνου If OK ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

στοιχείο 16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

Για ιην αιιόόειΕη ιης εμπειρίας οτο αντικείμενο ιης θέοης βλ δικαιοΑογηιικό

περίπτωση Α(1 ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραστήματος

ανοκοινωσεων Ιυμράσεων ερνασίος Ορισμένου Χρόνου ΙΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ H

στοιχείο 16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ανωτέρω ειδικότητα περιγράφονται

αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02.12.2019
βλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι„ 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 δικαιολογητικά σύμφωνα

με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν 1599/1986 που αναφέρεται

στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού
ΠΡΟΣΟΧΗ
1 Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται
από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλίύσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 και ειδικότερα

στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου II με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
2 Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε πρωτότυπα

είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί

από δικηγόρο
3 Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας
Α Σ Π Ε για όσους υποψηφίους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται

υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε σε πρωτότυπα
4 Ο υποψήφιος προς απόδειξη των ιδιοτήτων της πολυτεκνικής της τριτε
κνικής και μονογονεϊκής οικογένειας συμπληρώνει με την ένδειξη 0 το σχετικό

τετραγωνίδιο στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 ή υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν 1599/1986 προκειμένου να δηλώσει ότι

κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα
άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση των ως άνω ιδιοτήτων
5 Για την απόδειξη της αναπηρίας του ιδίου ή συγγενικού προσώπου θα
πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα σημεία
17 και 18 του Κεφαλαίου II του ανωτέρου Παραρτήματος
ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί
προστασία είναι έγγαμο προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

της δικής του οικογένειας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

της πατρικής του οικογένειας από τα οποία θα προκύπτει ο αριθμός
των μελών των εν λόγω οικογενειών
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 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 Θεσσαλονίκης Βασιλέως Γεωργίου Α 1 Τ.Κ 54636 Θεσσαλονίκη

απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού υπόψη κας Βασιλικής Βλα
χιώτη τηλ Επικοινωνίας 2313317139 71 16
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 25/01/2020 έως
03/02/2020
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 τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θεσσα
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λονίκης 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 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 — Ορ Χρόνου ΣΟΧ 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 — Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της
παρ 3 του άρθρου 21 του Ν 2190/1994
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
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 απευθείας

στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ
Θεσσαλονίκης Κτίριο ZEDA Λεωφ Γεωργικής Σχολής 65 Τ Κ
57001 Θέρμη και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό

καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ 20 € που έχει εκδοθεί είτε

μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο
βλ λογότυπο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ στον διαδικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ www.asep.gr είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Δ Ο Υ Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του

παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού
παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή το καταβληθέν
ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο
Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων

κατάταξης των υποψηφίων Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει

αυτεπάγγελτου ή κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται
ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα

ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει

της νέας κατάταξης
Προσληφθέντες οι οποίοι 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 προσλαμβάνονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων απασχολούνται για το υπολειπόμενο κατά
περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης

διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το

Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 το οποίο περιλαμβάνει i

οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά
με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων

σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ίί τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογή Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό αλλά και οτα Ειδικά Παραρτήματα Α1 Απόδειξης

Χειρισμού Η/Υ και Α2 Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης

27.09.2019 και 20.12.2019 αντίστοιχα 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 — Ορ Χρόνου ΣΟΧ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
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