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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ̟' αριθµ. ΣΟΧ  2/2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
στο ̟λαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)» 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΤΙΤΛΟΣ: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» για την υλο̟οίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 

 

Ο ∆ήµος Εορδαίας  
 

Έχοντας υ̟όψη: 
1. Τις διατάξεις της  ̟αρ. 3  του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), ό̟ως 

ισχύει. 

2. Tις διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει µε την 

̟αρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 , δεν υ̟άγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ 

και Γ΄του Ν. 2190/94 «…β. Το εκ̟αιδευτικό ή διδακτικό ̟ροσω̟ικό των ΑΕΙ ,των ΤΕΙ και των 

µε ο̟οιαδή̟οτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου , των ΝΠ∆∆ , των 

Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών 

̟ροσώ̟ων ̟ου αναφέρονται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο». Θα εφαρµοστούν όµως οι 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 ό̟ως ισχύει σύµφωνα µε τους όρους της οικείας 

ανακοίνωσης στα κριτήρια ̟ρόσληψης των υ̟οψηφίων. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και 

ανά̟τυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).  

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), ό̟ως έχουν 

τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν. 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 

∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. 

Α΄/14-3-2012). 

6. Τις διατάξεις του N.4250/2014 «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 ΦΕΚ Α΄161 και λοι̟ές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014-2020, β)Ενσωµάτωση  της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 

(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό ∆ίκαιο, τρο̟ο̟οίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014). 

8. Τις διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α’/7.7.2016). 

9. Την υ̟’ αριθ. ∆23/ΟΙΚ. 14435/1135 Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση “Καθορισµός ελάχιστων 

̟ροδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3- 2016).  

10. Την υ̟΄ αριθ. 6048/2-12-2016(Α∆Α:ΩΨ3Ι7ΛΨ-0ΗΥ) α̟όφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. 

Μακεδονίας µε θέµα: «Ένταξη της ̟ράξης “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας”, µε κωδικό 

ΟΠΣ 5001971 στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆υτική Μακεδονία 2014-2020”». 

11. Την υ̟’αριθ. 46868/29-12-2017 α̟όφαση του ∆ηµάρχου Εορδαίας µε θέµα: «Α̟όφαση 

υλο̟οίησης µε ίδια µέσα του υ̟οέργου 1 µε τίτλο “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας” της 

̟ράξης “Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας” µε κωδικό ΟΠΣ 5001971(MIS)». 

12. Την υ̟΄αριθ. 40/13-2-2017 α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας (Α∆Α: 

75ΑΣΩΡ6-ΗΣΗ) µε θέµα: «Έγκριση ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ για 

την ̟ράξη Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας». 

13. Την υ̟΄ αριθ. 15005/9-5-2017 βεβαίωση  του ∆ιευθυντή Οικονοµικών & ∆ιοικητικών 

Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας, ̟ερί ύ̟αρξης ̟ιστώσεων για την κάλυψη της δα̟άνης 

µισθοδοσίας του υ̟ό ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού της ̟αρούσας ανακοίνωσης.  

Ανακοινώνει 
 

Την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) 

ατόµου για την υλο̟οίηση της ̟ράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», στο 

̟λαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2014-2020»- 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)» ΤΙΤΛΟΣ : «∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο ∆ήµο 
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Εορδαίας ̟ου εδρεύει στην Πτολεµαΐδα και συγκεκριµένα του εξής, ανά υ̟ηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα 

α̟αιτούµενα (τυ̟ικά και τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υ̟ηρεσία Έδρα υ̟ηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

103 

∆ήµος Εορδαίας 
 (Για τη στελέχωση 
της ∆οµής «Κέντρο 
Κοινότητας ∆ήµου 

Εορδαίας) 

Πτολεµαΐδα 

ΠΕ 
Eιδικευόµενοι 

στην 
∆ια̟ολιτισµική 

Εκ̟αίδευση 

Ένα (1) έτος α̟ό 
την υ̟ογραφή 

της σύµβασης µε 
τη δυνατότητα 
ανανέωσης ή 

̟αράτασης έως 
τη λήξη του 

Προγράµµατος  
 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

103 1. Πτυχίο ή δί̟λωµα  Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) ∆ασκάλου είτε  β) 
Παιδαγωγού ∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Ε̟ιστηµών Εκ̟αίδευσης και 
Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή 
Εκ̟αιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατευθύνσεις: α) Συνεχούς 
Εκ̟αίδευσης είτε β) Εκ̟αίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό 
∆ηµοτικής Εκ̟αίδευσης  ΑΕΙ ή το οµώνυµο ̟τυχίο ή δί̟λωµα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανε̟ιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  
της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή  

Πτυχίο ή δί̟λωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νη̟ιαγωγών ή Εκ̟αίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία ή Ε̟ιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκ̟αίδευσης ή 
Ε̟ιστηµών της  Εκ̟αίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Ε̟ιστηµών της 
Εκ̟αίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού 
Νη̟ιαγωγών ή Ε̟ιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκ̟αιδευτικού 
Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκ̟αίδευσης ΑΕΙ  ή 

Πτυχίο ή δί̟λωµα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - 
Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρω̟ολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών ή Ιστορίας και Εθνολογίας  ή Ιστορίας ή 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας  ή Μεσογειακών Σ̟ουδών   ΑΕΙ ή 

Πτυχίο ή δί̟λωµα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρω̟ολογίας ή Κοινωνικής Ανθρω̟ολογίας ή Κοινωνικής Ανθρω̟ολογίας και 
Ιστορίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης  ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  Πολιτικής 
Ε̟ιστήµης - Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής ∆ιοίκησης ΑΕΙ ή 

Πτυχίο ή δί̟λωµα Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο ̟τυχίο ή δί̟λωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανε̟ιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, ή 

Πτυχίο ή δί̟λωµα τµήµατος Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Αγγλικής Γλώσσας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερµανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισ̟ανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας ή   Ισ̟ανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Φιλολογίας και Πολιτισµού 
Παρευξεινίων Χωρών ή Φιλοσοφίας  ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ̟ουδών ΑΕΙ  
ή 

το οµώνυµο ̟τυχίο ή δί̟λωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανε̟ιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Ειδίκευση στη δια̟ολιτισµική εκ̟αίδευση (µετεκ̟αίδευση ή µετα̟τυχιακές 

σ̟ουδές σε θέµατα δια̟ολιτισµικής αγωγής ή διδακτική εµ̟ειρία σε σχολεία 
δια̟ολιτισµικής εκ̟αίδευσης ή βεβαιώσεις ̟αρακολούθησης σε θέµατα 
δια̟ολιτισµικής εκ̟αίδευσης ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν α̟ό φορείς του ΥΠΕΠΕΘ ή 
συνεργαζόµενους µε αυτό φορείς) 

3. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) ε̟εξεργασίας κειµένων, 
(ii)υ̟ολογιστικών φύλλων και (iii) υ̟ηρεσιών διαδικτύου. 

4. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να είναι ηλικίας α̟ό 18 έως 65 ετών. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

 Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υ̟οψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
  1. 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 

 
        2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 µονάδες για 
κάθε τέκνο) 

αριθµός 1 2 3 4 5 … … 
µονάδες 20 40 60 80 100 … … 

 
        3. ΑΓΑΜΟΣ, ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 µονάδες για κάθε τέκνο) 
 
        4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 µονάδες) 

 
        5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 µονάδες ανά µήνα εµ̟ειρίας και έως 40 µήνες) 

µήνες 
εµ̟ειρίας 

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 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ 

 

Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία για τους ̟αρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η α̟ασχόληση µε σχέση 
εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση ε̟αγγέλµατος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της ̟ρος ̟λήρωση θέσης ̟ου ̟αρασχέθηκαν σε  
συγχρηµατοδοτούµενες δοµές και δράσεις συναφείς µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική ένταξη 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

103 Η εµ̟ειρία λαµβάνεται υ̟όψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σ̟ουδών µε τον ο̟οίο οι υ̟οψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία 
ε̟ιλογής.  

Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ̟ερί̟τωση Α ή 
Ειδικές ̟ερι̟τώσεις α̟όδειξης εµ̟ειρίας του Παραρτήµατος 
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών, 
Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων” – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 13. 
Πιστο̟οιητικά α̟όδειξης εµ̟ειρίας. 

 
Οι τρό̟οι υ̟ολογισµού της εµ̟ειρίας για όλες τις ειδικότητες ̟εριγράφονται αναλυτικά στο 

«Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις 

συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα κοινότητας, ∆οµές 

Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης «26-5-2017» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε.,  υ̟οενότητα 

«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υ̟οψήφιοι για την α̟όδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοι̟ών ιδιοτήτων τους και της εµ̟ειρίας τους οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν όλα τα α̟αιτούµενα 
α̟ό την ̟αρούσα 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 «26-5-2017» 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.  
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1. «Τίτλοι, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα̟ής», ̟ου α̟αιτούνται α̟ό την 

Ανακοίνωση, ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα και να έχουν ε̟ικυρωθεί, σύµφωνα µε 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 «26-5-

2017» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ µε τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

2. Τα ̟ιστο̟οιητικά γνώσης Η/Υ υ̟οβάλλονται υ̟οχρεωτικά είτε ̟ρωτότυ̟α είτε σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα, τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. 
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Κατά τα λοι̟ά 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 «26-5-2017». 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της ̟αρούσας ανακοίνωσης, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει υ̟οχρεωτικά τα όρια ηλικίας 

και όλα τα στοιχεία της ̟αρ. 8 του άρθρου 21του Ν. 2190/1994 (ό̟ως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε 

δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες το̟ικές εφηµερίδες του νοµού Κοζάνης, εφόσον εκδίδονται. Σε 

̟ερί̟τωση ̟ου 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 «26-5-2017» και το 
Ειδικό Παράρτηµα (Α1) Α̟όδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «22-1-2016» και το (Α2) 
ειδικό ̟αράρτηµα Α̟όδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «29.5.2017»] να γίνει στο χώρο 
των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Εορδαίας. Θα συνταχθεί και 
σχετικό ̟ρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 ̟αρ. 9 του Ν. 2190/1994 ό̟ως 
ισχύει). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υ̟οβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και 

να την υ̟οβάλουν, είτε αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτούς ̟ρόσω̟ο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υ̟ογραφή τους θεωρηµένη α̟ό δηµόσια αρχή, είτε 

ταχυδροµικά µε συστηµένη ε̟ιστολή, στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

25ης Μαρτίου 15 Πτολεµαΐδα ΤΚ 50200, α̟ευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού 

Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζοµένων του ∆ήµου Εορδαίας (τηλ. ε̟ικοινωνίας: 2463350130 fax.: 

2463350131). 

 Στην ̟ερί̟τωση α̟οστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε 

βάση την ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο φάκελος α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του 

ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση των υ̟οψηφίων. 

Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υ̟ολογιζόµενες ηµερολογιακά) 

και αρχίζει α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της ̟αρούσας σε το̟ικές 

εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υ̟ηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων 

του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Εορδαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω ̟ροθεσµία λήγει µε την ̟αρέλευση 

ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα  (δηµόσια αργία ή µη 

εργάσιµη), τότε η λήξη της ̟ροθεσµίας µετατίθεται την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα.  

Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να αναζητήσουν τα έντυ̟α των αιτήσεων: α) στην υ̟ηρεσία µας στην 

ανωτέρω διεύθυνση� β) στο δικτυακό τό̟ο του ∆ήµου µας  http://www.ptolemaida.gr στην 

το̟οθεσία «Ανακοινώσεις». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υ̟οψηφίων 

Αφού η υ̟ηρεσία µας ε̟εξεργαστεί τις αιτήσεις των υ̟οψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 

κριτηρίων του νόµου (ό̟ως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η 

κατάταξη των υ̟οψηφίων, βάσει της ο̟οίας θα γίνει η τελική ε̟ιλογή για την ̟ρόσληψη µε 

σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική 

βαθµολογία ̟ου συγκεντρώνουν α̟ό τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, 

ανήλικα ή ενήλικα ̟ροστατευόµενα κατά το νόµο τέκνα, ιδιότητα άγαµου, διαζευγµένου ή εν χηρεία γονέα, 

ανα̟ηρία του αιτούντος και α̟οδεδειγµένη εργασιακή εµ̟ειρία α̟ό α̟ασχόληση σε συγχρηµατοδοτούµενες 

δοµές και δράσεις συναφείς µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική ένταξη). 

Στην ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας υ̟οψηφίων στη συνολική βαθµολογία ̟ροηγείται αυτός ̟ου έχει τις 

̟ερισσότερες µονάδες στο ̟ρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 

συµ̟ί̟τουν, αυτός ̟ου έχει τις ̟ερισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός ανήλικών ή 

ενήλικων ̟ροστατευόµενων κατά το νόµο τέκνων)  και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, 

η σειρά µεταξύ των υ̟οψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 

 

Τα κωλύµατα της οκτάµηνης α̟ασχόλησης και του Π.∆. 164/2004 ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην 

̟ερί̟τωση ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου για την υλο̟οίηση Προγραµµάτων ή Έργων της ̟αρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση ̟ινάκων και υ̟οβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των ̟ινάκων, η υ̟ηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) 

ηµέρες α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους ̟ίνακες 

κατάταξης των υ̟οψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας. 

Κατά των ̟ινάκων αυτών, ε̟ιτρέ̟εται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης, µέσα σε 

α̟οκλειστική ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών (υ̟ολογιζόµενες ηµερολογιακά), η ο̟οία αρχίζει α̟ό 

την ε̟όµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή α̟οστέλλεται µε συστηµένη 

ε̟ιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15 Πτολεµαΐδα ΤΚ 50200, α̟ευθύνοντάς την 

στο Γραφείο Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζοµένων του ∆ήµου 

Εορδαίας (τηλ. ε̟ικοινωνίας: 2463350130 fax.: 2463350131). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υ̟ηρεσία ̟ροσλαµβάνει το ̟ροσω̟ικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου  α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης µετά την κατάρτιση των ̟ινάκων κατάταξης των 

υ̟οψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των ̟ινάκων βάσει αυτε̟άγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του 

ΑΣΕΠ ̟ου συνε̟άγεται ανακατάταξη των υ̟οψηφίων, εκτελείται υ̟οχρεωτικά α̟ό το φορέα, 

ενώ α̟ολύονται οι υ̟οψήφιοι ̟ου δεν δικαιούνται ̟ρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι 

α̟ολυόµενοι λαµβάνουν τις α̟οδοχές ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για την α̟ασχόλησή τους έως την ηµέρα 

της α̟όλυσης, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση α̟ό την αιτία αυτή.  

Προσληφθέντες οι ο̟οίοι α̟οχωρούν ̟ριν α̟ό τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε 

άλλους α̟ό τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον ̟ίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
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Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι υ̟οψήφιοι ̟ου ̟ροσλαµβάνονται είτε κατό̟ιν αναµόρφωσης των 

̟ινάκων α̟ό το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης α̟οχωρούντων υ̟οψηφίων, 

α̟ασχολούνται για το υ̟ολει̟όµενο, κατά ̟ερί̟τωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι 

συµ̟ληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της ̟αρούσας ανακοίνωσης α̟οτελεί και το «Παράρτηµα 

Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  

συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, 

∆οµές Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης «26-5-2017», το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει: i) οδηγίες για τη 

συµ̟λήρωση της αίτησης – υ̟εύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασµό 

µε ε̟ισηµάνσεις σχετικά µε τα ̟ροσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των 

υ̟οψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα δικαιολογητικά ̟ου 

α̟αιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία ε̟ιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι 

µ̟ορούν να έχουν ̟ρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, αλλά και το Ειδικό Παράρτηµα (Α1) 

Α̟όδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «22.01.2016» και το (Α2) ειδικό ̟αράρτηµα 

Α̟όδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «29.5.2017», µέσω της υ̟ηρεσίας µας στο 

Γραφείο Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζοµένων του ∆ήµου Εορδαίας 

(τηλ. ε̟ικοινωνίας: 2463350130 fax.: 2463350131) και µέσω του διαδικτυακού τό̟ου του ∆ήµου 

Εορδαίας  http://www.ptolemaida.gr στην το̟οθεσία «Ανακοινώσεις». 

 
           
       

                    Ο ∆ήµαρχος  
 
 
 

                   Σάββας Ζαµανίδης 
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