ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πανόραµα, 27-1-2017
Αριθ. Πρωτ.: 2258

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014 - 2020»

Άξονας Προτεραιότητας 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»
Συγχρηµατοδοτούµενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ »

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-122014).
Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
Την υπ’ αριθ. ∆23/ΟΙΚ.14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισµός
ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-32016).
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8768/5-12-2016 (Α∆Α:ΩΤΤΠ7ΛΛ-Η24) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας µε θέµα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη ” µε Κωδικό ΟΠΣ 5002873 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020”».
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Την υπ' αριθ. 33/16-1-2017 (Α∆Α:Ω1ΨΥΩ1Ο-ΟΧΥ) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη µε θέµα 16ο: «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την
υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη” µε
κωδικό ΟΠΣ 5002873 στον Άξονα Προτεραιότητας “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ” του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020”».
9.
Την υπ’ αριθ. 57/Α.Π.1290/18-1-2017 (Α∆Α:6ΜΒΓΩ1Ο-Ψ4Υ) απόφαση του
∆ηµάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη», µε θέµα: «Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του
Υποέργου (1) “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη” της Πράξης “Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη ” µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002873».
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6829/3-3-2017 Βεβαίωση της Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, περί ύπαρξης πιστώσεων
για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της
παρούσας ανακοίνωσης.
8.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ
ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική
Μακεδονία 2014 – 2020» µε Άξονα Προτεραιότητα 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», στο ∆ήµο Πυλαίας – Χορτιάτη που
εδρεύει στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης, 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):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ –
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
101

102

Για τη στελέχωση της
∆οµής
«ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –
ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

Πανόραµα
Θεσσαλονίκης

Ειδικότητα

ΠΕ
Κοινωνικός/κη
Λειτουργός

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ –
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Για τη στελέχωση της

Πανόραµα
Θεσσαλονίκης
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ΠΕ
Ψυχολόγος

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

12 µήνες από
την υπογραφή
της σύµβασης
µε δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης
µέχρι τη λήξη
του
προγράµµατος

1

12 µήνες από
την υπογραφή
της σύµβασης µε
δυνατότητα

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

103

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

∆οµής
«ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –
ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

ανανέωσης ή
παράτασης
µέχρι τη λήξη
του
προγράµµατος

∆ήµος Πυλαίας –
Χορτιάτη

12 µήνες από
την υπογραφή
της σύµβασης µε
δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης
µέχρι τη λήξη
του
προγράµµατος

Για τη στελέχωση της
∆οµής
«ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –
ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

Πανόραµα
Θεσσαλονίκης

ΠΕ
∆ιοικητικού Οικονοµικού

Αριθµός
ατόµων

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

101

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού.

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε

102

103

ειδίκευση στην Ψυχολογία 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.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου.

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998
µετονοµάστηκε σε Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής
∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής) ή
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών
Σπουδών (από Μάιο του 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαικών
Σπουδών) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ∆ιοίκησης Τεχνολογιών ή ∆ιοικητικής
Επιστήµης και Τεχνολογίας ή ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκησης ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων ή Επιχειρησιακής
Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων
(Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή Κοινωνικής
∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήµης
β) Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής ή
Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 µετονοµάστηκε σε Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας)
ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή
Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης
Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή
Μεσογειακών Σπουδών µε κατευθύνσεις :α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής
Μεσογείου είτε β) ∆ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νοµικής ή Οικονοµικής
Επιστήµης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικών Επιστηµών
ή Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίµων) ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης
και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή
Πολιτικής Επιστήµης ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Πολιτικής
Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστηµών ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών
Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσµών και
∆ιεθνών Σχέσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών
Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής
και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών
Μαθηµατικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Μαθηµατικών µε
κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή
Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής η ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1.

2.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 25 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

100

125

150

175

200

225

250

275

300

ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 µονάδες για κάθε τέκνο)
αριθµός τέκνων

1

2

3

4

5

…

…

µονάδες

20

40

60

80

100

…

…

3. ΑΓΑΜΟΣ, ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 µονάδες)
4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 µονάδες)
5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 40 µήνες)
µήνες εµπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

37

38

39

40 και άνω

µονάδες

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

…

555

570

585

600

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε
σχέση εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση
επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης
που παρασχέθηκαν σε συγχρηµατοδοτούµενες δοµές και δράσεις συναφείς µε ευάλωτες
οµάδες και κοινωνική ένταξη.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

101, 102

103

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης
επαγγέλµατος ή µετά την ηµεροµηνία της Βεβαίωσης πλήρωσης όλων
των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου
επαγγέλµατος.
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων” – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
13. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.
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 Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων” – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο
13. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 Εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης 29/11/2016 δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων
Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές
Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης
29/11/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο
(2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού Θεσσαλονίκης, εφόσον εκδίδονται. Σε
περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην
εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, µαζί µε το «Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων
Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης 29/11/2016 και το
Ειδικό Παράρτηµα: (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «22-1-2016», να γίνει στο
χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, όπου
εδρεύει η Υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 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:
∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαµανίδη 21, Τ.Κ. 552 36 – Πανόραµα Θεσ/νίκης,
απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψιν κ.κ. Τσαβδαρίδου Ελπίδας, Ζγουρή
Γεωργίου, Κάλτσιου Αργυρώς και Κουτσή Στέλιου – Νικ. (τηλ. επικοινωνίας: 2313301022,
2313301023, 2313301075 & 2313322013).
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 ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου
Πυλαίας – Χορτιάτη, 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.
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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
Έντυπα – ∆ιαδικασίες
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
∆ιαγωνισµών Φορέων
(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
Έντυπα – ∆ιαδικασίες
∆ιαγωνισµών Φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
διαδροµής: Πολίτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόµενα κατά το
νόµο τέκνα, ιδιότητα άγαµου, διαζευγµένου ή εν χηρεία γονέα, αναπηρία του αιτούντος και
αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία από απασχόληση σε συγχρηµατοδοτούµενες δοµές και δράσεις
συναφείς µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική ένταξη).
3. 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 (αριθµός ανήλικών ή
ενήλικων προστατευόµενων κατά το νόµο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.
Τα κωλύµατα της οκτάµηνης απασχόλησης και του Π.∆. 164/2004 ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην
περίπτωση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 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, τους οποίους πρέπει να
αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από
δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
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 στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) 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
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθµό
του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιµο του ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι τη
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λήξη προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των
πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου από την υπογραφή της σύµβασης 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.
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)
για
τις
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας,
∆οµές Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης «29-11-2016», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για
τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε
συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, αλλά και στο Ειδικό
Παράρτηµα (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «22-1-2016», 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 – ∆ιαδικασίες
∆ιαγωνισµών φορέων
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙ∆ΗΣ
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