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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασ Γεωργίου Α 1-546 36
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
•ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Α 1

Ταχ Κώδικας 546 36
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Δομών και
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για
την καταπολέμηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου υπο

έργο Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
• Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν 4765/2021 Εκσυγχρονισμός

του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Α Σ Ε Π και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 6/τ Α715-1-2021 όπως ισχύει
• 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
• Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 14 του Ν 4403/2016 ΦΕΚ
125/Τ.Α77-7-2016
• Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 61 του Ν.4674/2020 Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρύθμιση
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ 53/Τ.Α/1 1-3-2020

• Την υπ αριθ πρωτ 6283/26-1 1-2020 ΑΔΑ ΩΛΤ47ΛΛ-011 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα Τροποποίηση της Πράξης

λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος
των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου

Θεσσαλονίκης με Κωδικό ΟΠΣ 5000675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

• Την υπ αριθ 189/16-2-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα Εγκριση πρόσληψης ενός 1 ΠΕ ή TE Κοινωνικού

Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία

του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Θεσσαλονίκης
• Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ΦΕΚ
3360/τ Β717-12-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ενός 1 ατόμου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξη

Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου υποέργο Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο 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
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ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις vtu την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού

Λειτουργού
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου οτο δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης

εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Ανακοίνωση ως τυπικό
προσόν πρόσληψης
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 διαθέτουν οι υποψήφιοι σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης για
το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου

κριτηρίου των συνολικά ογδόντα τεσσάρων 84 μηνών εμπειρίας

I ι-μπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την ί

π»|Χΐυσο Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Κργασίας ή Βεβαίωσης ότι πλη|»οί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση ταυ επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού
l ui trjv απόδειξη τη εξειδικευμένης εμπειρίας βλ ήικ(ιιολ<η>ητικΐί i

περίπτωση Λ(1 kui Λ(2 αθροιστικά ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης
εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Ιιιμρασεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου ΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I στοιχείο 12 I Ιιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας
ΓΊα την απόδειξη της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης λ δικαιολογητικά
περίπτωση Α I ή Ειδικές περίπτωσης απόδειξης εμπειρίας tot i

Παραρτήματος ανακοηυκτεων ΣυμΡάσειυν εργασία Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 στοιχείο 12 Πιστοπιχητικά απόδειξης εμπειρίας

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 10-6-2021 δικαιολογητικά

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του ανωτέρω Παραρτήματος εκτός
από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν 1599/1986 που αναφέρεται στο ως άνω
ΚΕΦΑΛΑΙΟ στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού
Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από
την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετά
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου

Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 10-6-2021 και ειδικότερα
στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου I με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας
Υπουργείου Εξωτερικών 31/8/2021 άρθρο 478 παρ 6 ν 4781/2021 οι
υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση

metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής Πιστοποιημένοι
Μεταφραστές της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr Συγκεκριμένα η πρόσβαση

στην εφαρμογή θα γίνεται ακλουθώντας τα εξής βήματα πληκτρολόγηση

της διεύθυνσης www.gov.gr επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και
καθημερινότητα και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις Αναζήτηση πιστοποιημένου

μεταφραστή Είσοδος στην υπηρεσία
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση

με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα
απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Θεσσαλονίκης Βασιλέως Γεωργίου Α 1 Τ.Κ 54636 Θεσσαλονίκη

απευθύνοντάς την προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού υπόψη κας Βασιλικής

Βλαχιώτη τηλ επικοινωνίας για πληροφορίες 2313317139
2313317128 2313317666 2313317137
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 11 05-2022 έως και 20
05-2022
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας

Δεδομένων EE 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 EE 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 προστα¬

τεύουν 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 συναί
νεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς
το Φορέα
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της
ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α Στην
ανωτέρω διεύθυνση ή στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης
www.thessaloniki.gr 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
Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων τους κατατάσσει

σε πίνακες κατά κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα
σειρά βαθμολογίας βάσει των κριτηρίων του νόμου όπως αναλυτικά

αναφέρονται οτο Παράρτημα της Ανακοίνωσης Η κατάταξη των υποψηφίων

βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη
συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια

κατάταξης χρόνος ανεργίας πολυτεκνική ιδιότητα τριτεκνική ιδιότητα
μονογονεϊκή ιδιότητα αριθμός ανήλικων τέκνων βαθμός τίτλου σπουδών

διδακτορικό δίπλωμα αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος ενιαίος και
αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου integrated master δεύτερος
τίτλος σπουδών εμπειρία αναπηρία υποψηφίου αναπηρία συγγενικού ατόμου

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 πολύτεκνος γονέας και τέκνο

πολύτεκνης οικογένειας και ούτω καθεξής Αν οι υποψήφιοι και πάλι
ισοβαθμούν προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία

γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια η μεταξύ
τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση

Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π Δ 164/2004 ΔΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων ή Έργων της παρ 2 του άρθρου 38 του Ν 4765/2021
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει εντός τριάντα 30 ημερών από την ημερομηνία

λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τους πίνακες κατάταξης
απορριπτέων και προσληπτέων οτο κατάστημα των γραφείων μας και στον
διαδικτυακό μας τόπο
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 10 ημερών υπολογιζόμενες

ημερολογιακά η οποία αρχίζει αήό την επόμενη ημέρα της ανάρτη
σής τους στον διαδικτυακό μας τόπο Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά

με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου

Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου thessaloniki@asep.gr και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται

από αποδεικτικό καταβολής παράβολου είκοσι ευρώ 20 € που
έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου e-na
ράβολο βλ λογότυπο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ στον διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ www.asop.gr είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Δ.Ο.Υ Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παράβολου

στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου

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 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 Οι απολυόμενοι

λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή
τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από
την αιτία αυτή
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 10-06-2021 το οποίο περιλαμβάνει i τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία

επιλογής και Η οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης
δήλωσης με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ σε συνδυασμό με επισημάνσεις

σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό αλλά και
στα ειδικά Παραρτήματα Α1 Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης

14-3-2022 και Α2 Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης
14-1-2022 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
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