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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βασ Γεωργίου Α 1 546 36
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ ΣΟΧ 13/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις 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 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 25 του Ν 4440/2016 ΦΕΚ 224/τ
Α72-12-2016
2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/τ
Α77-6-2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
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 48 του Ν 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 47/τ Α71 1-5-2015
όπως ισχύει
6 Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν 4528/2018 Κύρωση σύμβασης
για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ 50/τ Α71 6-3-2018
7 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
ΦΕΚ 133/τ.Α 719-7
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης
2018
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 650/22-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους
2020
1 0 Το υπ αριθμ πρωτ 38034/5-8-2020
έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Μακεδονίας-Θράκης με θέμα Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Ν Θεσσαλονίκης με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές
11 Την υπ αριθμ πρωτ οικ 76821/11-11-2020 ΑΔΑ 681Β46ΜΤΛ6-9ΙΧ
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο
Θεσσαλονίκης η απασχόληση σαράντα 40 ατόμων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή
υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών σύμφωνα με το υπ αριθ
77833/14-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου από λοιπές αντικαταβολές
12 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ΦΕΚ
3360/Τ.Β71 7-12-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά σαράντα 40 ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή
υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Θεσσαλονίκης που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμούς ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΛΧ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωοικό θέσης

Κωδικός
θέσης

ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

Τίτλος σπουδών

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

και
rutin απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
κύκλου οπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
ίΕααγγιλματικου Λυκείου
ή Επαγγελματικής Ιχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής ϊχολης
δευτεροβάθμιο εκπαίδευσης η σχολής μαθητείας του OAF Λ του Ν IMft/lWl η Ν W75/7006 ή
Λλλοΐ ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
λ

ανωτέρω στοιχεία
Η

εν λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί

ιο βαθμολογούμενο κριτήριο

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ία Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ιιδραυλικσύ τουλάχιστον Α τάξης 1ης ειδικότητας
ή αδεία Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ 112/2011 όπως ισχύει

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δυτλωμα η απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών ή
Μαρμαροτεχνίας ή Τεχνίτης Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων ή Τεχνίτης Μωσαϊκών
Πλακοστρώσεων ή Τεχνίτης Λιθοξόος Μαρμαράς και Λιθοχαρακτης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος ιίιλος ΙΕΚ ή Ε παγνελμοτικσύ Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
ίΕκπαιδευτηρίου Α η Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή τεχνικού
ίΕπαγγε λμοίικυιι Λυκείου ή Ιχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής ίχολής ή Τεχνικών
ίΕπαγγελματικών ίχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΛΕΔ του Ν
1346/198Ί ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
ίαντίστοιχης ειδικότητας Γίνεται επίσης δε.κτόί οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης η άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
υπό την ηροιιηάθιση ότι υ υποψήφιος υποβάλλιι βεβαίωση ι in αρμόδιας για την έκδοση ιης
άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του
ουνκε κριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
π ρριοΝΤΑ

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων
ΙΕΚ
ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Ιίολυκλαδικού Λυκείου
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Ιχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Ιχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΛΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2.006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
ή

ΠΡΟΙΟΝΤΑΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους μι ια ανωτέρω προσόντα
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος α να γνωρισμένη ς κατώτερης τεχνικής σχολής τικ
ημεδαπής ή ιοότψος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής

α επικογρίΜί

ίΙΕφήσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8 ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α tat ης 1ης
ειδικότητας ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού ιου π δ 1 12/2012 όπως ισχύει I
8 Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τιτλικ αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής Λ ιοότιμος και αντίστοιχος τίτλος αχολής της αλλοδαπής Γίνεται επίσης δεκτός
οποιοσδήποιε τίιλος α να γνωρισμένη ς κατώτιρης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας νια την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας όιι η ανωτέρω Αδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του au γκε κριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
ία

Προσώπων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ρ Π.ιΚΟΥΡΙΑΙ
Εφόσον οι θέσης δεν καλυφθούν από υποψηφίους
ία Ισχύουσα άδεια Λσκησης επαγγέλματος τεχνίτη

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Τ.χολής του Ν Δ S80/1970 ή απολυτήριο τίτλο

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000
ης ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών

II

ΙΕφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτηοει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου η

Α τάξης 1ης ειδικότητας

υδραυλικού τουλάχισ

ετών

r HMH

προσόντα

μ

ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π δ H2/2012 όπως ισχύει

ί

β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή
Via υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Ιχολής του Ν Λ 5ΑΟ/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος ιης αλλοδαπής καιαντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής χολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισόκμος τίτλος της αλλοδαπή ι και αντίστοιχη εμπειρία ιουλαχιστον έ(ι 6
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα άρθρα 5 παρ 2

134-135

Ν

2527/1997

I

Διοίκησης

Β

θ

ÜINAKAI

Κωδικός

130

Υπηρεσία
Δη hoc

θεσσαλονίκης

Hit ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΙΩΠικον

Ειδικότητα

θεσσαλονίκη

Δ£ Δενδροανθοκηπουρών

θεσσαλονίκη

132

Δήμος
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

133

Δήμος
θεσσαλονίκης

θεοσαλονύιη

IIS
136

Δήμος

Δήμος

θεσσαλονίκης
Δήμος

θεσσαλονίκης

ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

βίοης

λοιπά απαιτούμενα τυπικά

Τίτλος σπουδών
λοιπά απαιτούμενα ιυπικά Α τυχόν πρόσθετα προσόντα

τυχόν πρόσθετα προσόντα

ετών,μκτά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου η για
ιιπσψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Ιχολής του Ν Α 580/1970 ή απολυτήριος ιίτλος

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

Γ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

ιν ανωτέρω

Π

ΚΎΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

χύουοα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Ιυνιηρητή Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας
2
ή
κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1 ομάδας Α ειδικότητας του π β
108/2013 όπως ισχύει
Β Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι£Κ ή Επαγγελματικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Α
ιιδειιτηρία
ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Ιχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής l-χολής ή Τεχνικών
Επαγγελματικών ιχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του GAtû του Ν
1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας

Η

οειρό κατάταξης μεταΕύ των

2817/7000

ιαθορίΐεται με

6S ετών

Οαση τα ακόλουϋα κριτήρια

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΗΙΜΙ ΚΡΙΤΗΚΤΟΝ

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

200 μονάδες για 4 μήνες ονεργάκ και 71 μανάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών
μήνες
S
7
μήνες
b
12 και
S
9
10
11
0
0
0
200
275
μονάδες
350
425
500
575
650
725
800
2 ή 1 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Η ΤΈΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 50 μονάδες για κάβ τέκνο
4
αριθιιός τέκνων
1
5
7
6
8
9
10
11
12
μονάδες
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
αφομΰ μόνο τις ειδικές περιπτώσει aoAuTmvlac με τρία
τέκνα
4 ή 5 TPITEKNOI Η ΤΕΚΝΟ ΤΡΠΤΤΚΝΗΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 40 μονάδες για κάθε τέκνο
αριθμοί τέκνων
3
υονάδεε
120
6 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο

II
1234

7

ή

Ζ

1

2

3

μονάδες

30

60

110

Ι

η ΤΕΚΝΟ MONOTON EtK HI ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 50
1
2
3
4
αριθμός τέκνων
5

ΓΟΝΕΑ

IX

50

μονάδες

9 8ΑΟΜΟΙ 8AÎIKOY ΤΙΤΛΟΥ

ΐϊΐηγορίσ

150

ΔΕ Οι

200

τμπειρισι
μονάδες

μονάδες για κάβε τέκνο

250
14

200

220

240

260

15
too

280

16

17

18

19

340

360

380

και έως 60 μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

και

7

Μ

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

11 ΑΝΑΠΗΡΙΑ VnOWHOHOY ΜΕ

συντελεστή 3
αναπηρίας
μονάδες

150

μ

μονάδες του βασικού ιίιλοι με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται μ α

ία

ΔΕ

μονάδες

για

10 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 μονάδες ανά μήνα εμπορίας

ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΤΟΥΛΑΧ1ΙΤΟΝ SOX το κοοοοτά αναπηρίας πολλαπλά oui Ut α μ τι

180

12 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΚΝΟΥ

μήνες

4

Τεχνιτών Υδραυλικών

8 μήνες

2

Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

β μήνες

1

Μαρμαροτεχνττών

8 μήνες

2

Εργατών Ταφής

8 μήνες

12

8 μήνες

10

S

9

ÛE

ποσοοτώ

λοιπά απαιτούμενα τυπικά
ΔΕ

ΔΕ

θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

ΥΕ

ϊΕ Εργατών Κοιμητηρίων

θεσσαλονίκη

VE

Φυλάκων

μήνες

ft τυχόν πρόσθετα

ΑΑίΛΦΟτΉ IY2YTOV το ποαοστά αναπηρίας n

ι με το συντελεστή

Ι

50

αναπηρίας
Μονάδες

προσόντα

δεισ άοκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή ϊυνιηρηιή Ηλεκτρολόγου Α ευΜκότητας
ή 2 ή V
κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1 ομάδας Α ειδικότητας του π δ
1108/201 3 όπως ισχύει
Ο
β
ομώνυμος η αντίστοιχος απολυτήριος πίλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτϊ τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς ειτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
α

οχύουοα

ΒΑΘΜΡΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕγΡ)Α ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ XATHrQPIAj ΙΙΠΙΒΒΜΒΜΒΙ
Ως βαθμολογούμενη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΙΕΟΝ

Εφόσον η θεοη δεν κυλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

ΠΙΝΑΚΑ 8 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

Τίτλος σπουδών

λοιπά απαιτούμενα τυπικά ft τυχόν πρόσθετα προσόντα
Φυτικής Παραγωγής ή Σύγχρονης

ή Τεχνίτης φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτίκής Παραγωγής ή

Κήπο rex νιας ή Εργων Τοπίου και Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτστεχνικών

ίΕπιχεψήσεων Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών
Ανθοκομίας και Κηπαχεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή
Τεχνικός Ανθοκομίας

ή

Ανθοκομίας-Κηπστεχνίας ή Τεχνίτης Ανθοκομίας

Φυιοιεχνίος

ή

θερμοκηπίων ή Τεχνιτών θερμοκηπίων ή Τεχνικός θερμοκηπίων ή Τεχνικός θερμοκηηευτικών
Κατασκευών ή Τεχνίτης θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και
Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασικής Προστασίας η
Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης
Προϊόντων

Ελιάς Φιστικιάς

ή

Αμπελουργίας

αι

Οι von viae

ή

ή

ιδιωτικό τομέα

ή

άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα

συναφή με to αντικείμενο των προς πλήρωση θ σε ων

Τεχνιτών

ίΑμιτελουργιας-ΟινοτΕχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνί ας
ή
Τεχνίτης Αμπελουργίας
ΙΟινοτεχνίας Ποτοποιίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Τεχνικός
Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος
ή
ιΘερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
•Πίλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α η Β

1

και 133

eunt ιρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του Βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής
Για ιην απόοειίη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικό περίπτωση Βή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
ίυμράαεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΙΟΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο
16 Πΐίττοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

j

Η Εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτησητης ζητούμενης από την
παρούσα Ανακοίνωση άδειας άοκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού
τουλάχιστον Α τάςης Ι"1 εώυχότητας ή άδειας Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του
Π.Δ 112/2012 Για τις άδειες ίου π δ 112/2012 βλ σχετική επισήμανση στα

της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών
3 ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος

ΠΡ5ΪΡ!!(ΪΑΓΐΠΜ(0^!Λί
Εφόσον η θέοη δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Ιυντηρητή Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας
ή 2 ή 3
κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1 ομάδας Α ειδικότητας του π δ
Î108/2013 όπως τχύει

il

Ρ Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου

131

προσόντα
Για την απόδειξη της υππρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Α(ΐ)ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπεψίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων
Ιυμ&άσεων εργασίας Ορισμένου Κρόνου ΙΟΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο

132

έμπορία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την
Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή
Ιυντηρητή Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας 1κ ή 2'κ ή 3
κατηγορίας ή
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α ειδικότητας του π.δ 108/2013
Για τις άδειες του π.δ 108/2013 βλ σχετική επισήμανση στα προσόντα
Για την απόδειξη της εμπεφίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Α(1 ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων
Ιυμράαεών εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ lls στοιχείο 16
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπεψίας

16

ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έζι 6
μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος

Η

παρούσα

της ημεδαπής

ΕΠΙΙΗΜΑΝΙΗ
π

ηιστοποιητικάςεπόόειί,ης εμπορίας

ή

ίγια υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
ΐργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ορθρου 1 του Ν 2817/2000

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Η

άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη η Ιυντηρητή Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας
ή 2 ή 3
κατηγορίας ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1 ομάδας Α ειδικότητας του π δ
108/2013 όπως ισχύει
β Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
ίγια υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Ιχολήςτου Ν Δ S80/1970 ή απολυτήριος τίτλος
ΐργαστηριων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000
Τ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας

ΕΚΠΛ^ηΗΙ jAE

εμπεψία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση

εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ

ΪΕπιχειρημσηκης Γεωργίας

„

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

α Ισχύουοα άδεια

Επεξεργασίας

Ν

ανώτατα όριο τους

i

Γίνεται επίσης δεκιός οποιουδήποτε τίτλοι ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδειιαπς ή πλλικ ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υκό την προϋπόθεση ότι ο
ψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας γ ι την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η ανωτέρω
άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάαε του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
υιολογισμό και εμπειρίας

ισιι

6ΑΘΑ!ΡΑΟΓ.γ1ΙΗ KPHHplQN

1

II Η M AMI Η
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ 112/2012 εφόσον οτη νέα
ή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολσγΙα κτήσης αυτής οφείλουν να
προακομισυυν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα
ανωτέρω στοιχεία
Η εν λόνω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της
εμπειρίας
Ε

ΐιδικοιιττων πρέπει va tivoi n*nia βπό 18 έως

1

Αριθμός
ατόμων

Δΐά?"ΐα
8

ίργαοτηριων Ειδικής παγγελματικήε Εκπαίδευυης αι Κατάρτισης του άρθρου
της ημεδαπή η άλλος ισότιμος τίτλος ιης αλλοδαπής

ισχυουοα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α τάί.ης 1ης
δικότητας ή ι α Αρχιτεχνίτη υδραυλικοί Tou π β 1 12/201 7
ισχύει
Β Αιιολυιήριος ιιτλιχ ιουλαχιστον υποχρεωιικής
παίδευσης ιιπολυιήριο τριιαξίου γυμνασίου ή
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν Δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Ιργαστιοίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ίου άρθρου 1 του Ν 2817/2000
ης ημεδαπής άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έ{ι 6
μηνών μι ιά την απόκτηση της παραπάνω άδκιας άσκησης επαγγέλματος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ
ΙΕφόοον η θεοη δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

οηΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδικό βίοης

ΠΙΝΑΚΑ

Τίτλος σπουδών

Κωδικός

ΠΙΝΑΚΑΣ Β Α Π Ai ΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

Δήμος
Οεσσαλο νίκης

θεσσαλονίκης

ufert

Εδρα υπηρεσίας

131

1

ανά

της

εμπειρίας

δ 108/2013 εφόσον οτη νέα

j

1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .01/12/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 13

ΙΜΜΜΒΠΒΜΗΒ ÎWtJPlA

ΥΠΡΦΗφιηΝ

hathîqpiai rp9«PEnTmm EnnAiartim

ΓΗ βαθμολογούμενη εμπειρία για τοιις πσρακΛτι

Εκπαίδευσης

VC

υε

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,μαζί με τα απαιτούμενα από την
παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικάμε 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 Βλαχιώτη
τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2313317139 2313317128 231331766

κωδικούς θέσεων rrc κατηγορίας υποχρεωτική ς

λαμΡώνίΚΗ υπΰψη η απασχολΓίστΊ of οποιαδήποτε καθήκοντα

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΕΗΙ

ΘΕΙΕΠΝ

IM

13S

IM

και

Για την αηόοειεη τπς εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Γή Ειδικές περιπτώσεις

απόοειΐης εμη ειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Ιυμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΙΟΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο

lb Πιστοποιητικά απόδειίης εμπειρίας

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02.12.2019
ενότητα Ε υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
βλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
I

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ
ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα Ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου 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
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται
1
από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση τους οτην ελληνική γλώσσα 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 της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας
Α Σ Π Ε
για όσους υποψηφίους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότηταυπο
βάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε σε πρωτότυπα
3 Ο υποψήφιος προς απόδειξη των ιδιοτήτων της πολυτεκνικής της τριτε
κνικής και μονογονεϊκής οικογένειας συμπληρώνει με την ένδειξη Οτο σχετικό
τετραγωνίδιο στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 ή υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση κατά το άοθρο 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
4 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
5 Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή
ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής
αυτής όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12
2019

βεβαιώσεις

Συμβάσεων

2313317137
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
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ΔΕ ή ΥΕ Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία Κατ εξαίρεση σώρευση
θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται
μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ
που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ Στην περίπτωση αυτή ο
θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά
σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που
υποψήφιος

επιδιώκει

2/12/2020 έως και
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από
11/12/2020
είναι
δέκα
10
των
Η προθεσμία υποβολής
ημέρες υπολογιζόμενες
αιτήσεων
ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης
και στο δικτυακό τόπο του Δήμου www.thessaloniki.gr 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
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 ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας
μας www.thessaloniki.gr β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
—
—
Ορ
διαδρομή Πολίτες — Έντυπα Διαδικασίες ♦ Διαγωνισμών Φορέων
Χρόνου ΣΟΧγ 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
Διαγωνισμών Φορέων — Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Διαδικασίες
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 κατάταξηςτων υποψηφίων στο κατάστημα
των γραφείων μας και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας
www.thessaloniki.gr
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 υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο
απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thessaloni
εργάσιμη

ki@asep.gr και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ 20 C που έχει εκδοθεί είτε μέσω της
εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο βλ λογότυπο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
Ο υποψήφιος
www.asep.gr είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ
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
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
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
που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης Οι
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή
τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από
την αιτία αυτή
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
δικαίου

υποψήφιοι

απολυόμενοι

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν
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
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη προκειμένου να ελεγχθεί εκ νέου
το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης
των καθηκόντων τους να υποβάλουν οτο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν 1599/1 986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την
υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και
την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί
δηλώνεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης με σύμβαση εργασίας
χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή
αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του
άρθρου 1 παρ 1 του ν 3812/2009 Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω
υπεύθυνης δήλωσης η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται Εάν η
δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως
άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά Στις ανωτέρω περιπτώσεις
οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το
αναμόρφωσης

ημερομηνία

ορισμένου

πρόσκαιρων

Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 το οποίο περιλαμβάνει ί 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 επιλογής Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό 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
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

