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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ̟' αριθ. ΣΟΧ 1/2021
(Αναριθµηθείσα α̟ό ΣΟΧ1/2020)
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ήµος Εορδαίας

Έχοντας υ̟όψη:

1.

Τις διατάξεις 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 έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και
ισχύουν.

2.

Τις διατάξεις της ̟αρ. 9 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, η ο̟οία ̟ροστέθηκε µε την ̟αρ. 2 του άρθρου
25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).

3.

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.

4.

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΄/14-32012).

5.

Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 ΦΕΚ Α΄
161 και λοι̟ές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014).

6.

Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014), ό̟ως αντικαταστάθηκαν α̟ό
τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α΄/18-7-2018).

7.

Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018).

8.

Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού ̟λαισίου Το̟ικής ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραµµα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018).

9.

Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Ε̟ιλογής
Προσω̟ικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθµιση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
17/τ.Α΄/07-2-2019).
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10. Τις διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική των
Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/11-03-2020).

11. Τις διατάξεις της ̟αρ. 1

του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατε̟είγοντα ζητήµατα ανθρώ̟ινου

δυναµικού δηµόσιου τοµέα» της α̟ό 30-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα
αντιµετώ̟ισης της ̟ανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατε̟είγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ
75/τ.Α΄/30-3-2020), ό̟ως κυρώθηκε µε το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄/25-4-2020).

12. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Α̟ριλίου
2016 για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων), καθώς και τις διατάξεις του νόµου του
Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/τ. Α’/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσω̟ικού Χαρακτήρα, µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Α̟ριλίου 2016 για την ̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων
έναντι της ε̟εξεργασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Α̟ριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις».

13. Την

υ̟’

αριθ.

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017

Υ̟ουργική

Α̟όφαση

«Καθορισµός

των

δικαιολογητικών – εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6-22017).

14. Την υ̟’ αριθ. 65/20-03-2020 (Α∆Α: ΩΡ8ΒΩΡ6-91Β) α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου
Εορδαίας µε θέµα: «Προγραµµατισµός ̟ροσλήψεων έκτακτου ̟ροσω̟ικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και
β’ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών».

15. Το υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 38655/01-04-2020 έγγραφο της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής
Μακεδονίας µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
στο ∆ήµο Εορδαίας (η ̟ροκαλούµενη δα̟άνη θα βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου Εορδαίας)».

16. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-07-2020 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 2
̟αρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄), ό̟ως ισχύει, µε την ο̟οία εγκρίθηκε για το ∆ήµο Εορδαίας η
̟ρόσληψη έξι (6) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη
ε̟οχικών ή άλλων ̟εριοδικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε το υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 45680/20-07-2020
έγγραφο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Έγκριση ̟ρόσληψης ̟ροσω̟ικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε κάλυψη της δα̟άνης α̟ό τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

17. Την υ̟’ αριθ. 160/27-11-2020 (Α∆Α:634ΘΩΡ6-Ζ∆Ν) α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Εορδαίας µε θέµα: «Καθορισµός ειδικοτήτων του ̟ροσω̟ικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για
την κάλυψη ε̟οχικών ή άλλων ̟εριοδικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου µας».

18. Το υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. οικ. 162833/17-12-2020 (Α∆Α:ΩΑΚΣΟΡ1Γ-8ΛΑ) έγγραφο της Α̟οκεντρωµένης
∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα: «Έγκριση της υ̟’ αριθ. 160/27-11-2020 Α̟όφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας».
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19. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας Ν. Κοζάνης (ΦΕΚ 823/τ. Β΄/9-4-2013), ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2396/τ. Β΄/8-9-2014 και ΦΕΚ 3028/ τ. Β΄/31-12-2015).

20. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 815/19-01-2021 βεβαίωση του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου
Εορδαίας για την ύ̟αρξη των σχετικών ̟ιστώσεων για την κάλυψη της δα̟άνης µισθοδοσίας του υ̟ό
̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού της ̟αρούσας Ανακοίνωσης.

21. Το α̟ό 11-01-2021 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ∆ήµου Εορδαίας ̟ερί του τρό̟ου υ̟οβολής
αιτήσεων των υ̟οψηφίων.

22. Το υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 1889/01-2-2021 έγγραφο του ∆ήµου Εορδαίας για την ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών.

Ανακοινώνει
Την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για
την κάλυψη ε̟οχικών ή ̟αροδικών αναγκών του ∆ήµου 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

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

8 µήνες

1

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών

8 µήνες

1

Πτολεµαΐδα

∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη
Αυτοκινήτων

8 µήνες

1

Πτολεµαΐδα

ΥΕ Εργατών/τριών
Γενικών
Καθηκόντων

8 µήνες

3

Υ̟ηρεσία

Έδρα υ̟ηρεσίας

Ειδικότητα

101

∆ήµος
Εορδαίας

Πτολεµαΐδα

ΠΕ
Κτηνιάτρων

102

∆ήµος
Εορδαίας

Πτολεµαΐδα

103

∆ήµος
Εορδαίας

104

∆ήµος
Εορδαίας

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

και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα
α) Πτυχίο ή δί̟λωµα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο ̟τυχίο ή δί̟λωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανε̟ιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε)

101

ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά ̟εριεχόµενο ειδικότητας ̟τυχίο ή δί̟λωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού

ΠΕ

Ανοικτού Πανε̟ιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε)

Κτηνιάτρων

ΑΕΙ της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋ̟οθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού
Ε̟αγγέλµατος

ειδικότητας

Κτηνιάτρου

Ε̟αγγέλµατος ειδικότητας Κτηνιάτρου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σ̟ουδών
Κωδικός θέσης

και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα
α) Πτυχίο ή δί̟λωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Ε̟ιστήµης - Κοινωνικής
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο ̟τυχίο ή δί̟λωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανε̟ιστηµίου
Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σ̟ουδών

της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδα̟ής ή

αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας,
ή
Πτυχίο ή δί̟λωµα τµήµατος
102

Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ

ή το οµώνυµο ̟τυχίο ή

δί̟λωµα Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ

ή αντίστοιχο κατά

ΠΕ/ΤΕ

ειδικότητα ̟τυχίο ή δί̟λωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ

Κοινωνικών

της ηµεδα̟ής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης

Λειτουργών

ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ̟τυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
τίτλος της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι ̟ληροί όλες τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις για την άσκηση του ε̟αγγέλµατος
Κοινωνικού Λειτουργού και
γ) Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η
ο̟οία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υ̟οβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η ο̟οία
να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του ε̟όµενου έτους α̟ό την έκδοσή της.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος

Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής

αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως ε̟αγγέλµατος

τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας

Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού
Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
103

Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Ε̟αγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών

∆Ε

Ε̟αγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆

Ηλεκτροτεχνίτη

του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της

Αυτοκινήτων

ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή άλλος
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό
την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση
της άδειας ή βεβαίωσης, υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος ή
βεβαίωση ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σ̟ουδών
Κωδικός θέσης

και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος

Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής

αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως ε̟αγγέλµατος

τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας

Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος,
τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής

α̟ολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης
ή ισότιµος και αντίστοιχος

τίτλος σχολής της

αλλοδα̟ής.
Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει βεβαίωση
της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης, υ̟ηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια
άσκησης ε̟αγγέλµατος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως ε̟αγγέλµατος

τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας

Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.∆.

580/1970

ή

α̟ολυτήριος

τίτλος

Εργαστηρίων

Ειδικής

Ε̟αγγελµατικής

Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος
ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος ή βεβαίωσης ορθής
αναγγελίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα)
α) Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής
αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως ε̟αγγέλµατος

τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας

Ηλεκτροτεχνίτη,
β) Α̟ολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου
γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Σελίδα 5 από 12

ΑΔΑ: ΨΨΕΧΩΡ6-8ΕΘ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σ̟ουδών
Κωδικός θέσης

και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα
Ν.∆.

580/1970

ή

α̟ολυτήριος

τίτλος

Εργαστηρίων

Ειδικής

Ε̟αγγελµατικής

Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος
ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής και αντίστοιχη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
µετά την α̟όκτηση της ̟αρα̟άνω άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος ή βεβαίωσης ορθής
αναγγελίας.
Α̟ολυτήριος τίτλος υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (α̟ολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή
104
ΥΕ
Εργατών/τριών
Γενικών
Καθηκόντων

για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού
σχολείου) ή ισοδύναµος α̟ολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή α̟ολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδα̟ής

Οι υ̟οψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων ̟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 (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 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
200
275
350
25
500
75
650
800
725
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
3*
αριθµός τέκνων
4
5
6
7
8
9
10
11
12
….
µονάδες
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
….
*αφορά µόνο τις ειδικές ̟ερι̟τώσεις ̟ολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 µονάδες για κάθε τέκνο)
3
αριθµό
µονάδες
120
6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα α̟ό τα δύο ̟ρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο)
αριθµός
1
2
3
τέκνων
µονάδες
30
60
110
7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
4
5
….
µονάδες
50
100
150
200
250
….
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία ̟ολλα̟λασιάζονται
µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20)
κατηγορίες
5
… 5,5 …
6
… 6,5 …
7
… 7,5 …
8 … 8,5 …
9
… 9,5
… 10
ΠΕ & ΤΕ
κατηγορία
10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19
… 20
∆Ε
µονάδες
200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 …
60 … 38
… 400
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10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµ̟ειρίας και έως 60 µήνες)
µήνες
60 και
1 2
3
4
5
6
8
9 10 11 12 13 14 … 57
58
59
εµ̟ειρίας
άνω
420
µονάδες
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413
11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ̟οσοστό ανα̟ηρίας ̟ολλα̟λασιάζεται µε το
συντελεστή “3”)
̟οσοστό
50% … 60%
ανα̟ηρίας
µονάδες

150

…

180

…

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ̟οσοστό ανα̟ηρίας ̟ολλα̟λασιάζεται µε το
συντελεστή “2”)
̟οσοστ
50% … 60% … 67% … 70% …
ανα̟ηρίας
µονάδες
100 … 120 … 134 … 140 …
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
(ΠΕ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (∆Ε) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία για τους ̟αρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η α̟ασχόληση µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση ε̟αγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το
αντικείµενο των ̟ρος ̟λήρωση θέσεων.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

ΘΕΣΕΩΝ

Η εµ̟ειρία λαµβάνεται υ̟όψη: ̟ριν και µετά την α̟όκτηση του δικαιώµατος άσκησης του
ε̟αγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων (βεβαιώσεις ̟ου εκδίδονται α̟ό το
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ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής:

ΠΕ

Χρόνος εµ̟ειρίας ̟ου έχει διανυθεί α̟ό τη λήψη του ̟τυχίου µέχρι και 29-6-2002

Κτηνιάτρων

λαµβάνεται υ̟όψη, διότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν α̟αιτείτο ε̟αγγελµατική άδεια
για την άσκηση ε̟αγγέλµατος Γεωτεχνικού.
Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ̟ερί̟τωση Β ή Ειδικές
̟ερι̟τώσεις α̟όδειξης εµ̟ειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστο̟οιητικά α̟όδειξης εµ̟ειρίας.
Ο χρόνος εµ̟ειρίας ̟ου έχει διανυθεί α̟ό 30-6-2002 και µετά λαµβάνεται υ̟όψη µόνο
εφόσον έχει διανυθεί µε βεβαίωση (ν. 3919/2011) και ̟ροσµετρείται µετά την α̟όκτηση του
δικαιώµατος άσκησης του ε̟αγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου
Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ̟ερί̟τωση Α(1) ή Ειδικές
̟ερι̟τώσεις α̟όδειξης εµ̟ειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστο̟οιητικά α̟όδειξης εµ̟ειρίας.
Όσοι υ̟οψήφιοι έχουν συνεχόµενη ̟ροϋ̟ηρεσία στον ίδιο εργοδότη ̟ου άρχισε ̟ριν την
30-6-2002 και α̟έκτησαν το δικαίωµα άσκησης ε̟αγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας
Κτηνιάτρου σε µεταγενέστερο χρόνο (µετά την 30-6-2002) και ̟άντως ̟ριν τη λήξη της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων, ̟ροκειµένου να γίνει δεκτή όλη αυτή η ̟ροϋ̟ηρεσία ως
εµ̟ειρία, ̟ρέ̟ει να δηλώσουν σε χωριστή υ̟εύθυνη δήλωση τη συνολική χρονική
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διάρκεια της εµ̟ειρίας τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν ̟ροκύ̟τει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης του δικαιώµατος
άσκησης του ε̟αγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου και ̟ροκειµένου για τον
υ̟ολογισµό των µηνών εµ̟ειρίας, ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να συνυ̟οβάλει σχετική βεβαίωση
του ΓΕΩΤΕΕ, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης του δικαιώµατος
αυτού.
Η εµ̟ειρία λαµβάνεται υ̟όψη µετά την α̟όκτηση της ζητούµενης, α̟ό την ̟αρούσα
Ανακοίνωση άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής
102

Εργασίας ή βεβαίωσης ̟λήρωσης όλων των νόµιµων ̟ροϋ̟οθέσεων για την άσκηση του

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών

ε̟αγγέλµατος του Κοινωνικού Λειτουργού.
Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ̟ερί̟τωση Α(1) ή Ειδικές
̟ερι̟τώσεις α̟όδειξης εµ̟ειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστο̟οιητικά α̟όδειξης εµ̟ειρίας.
Η εµ̟ειρία λαµβάνεται υ̟όψη µετά την α̟όκτηση της ζητούµενης α̟ό την ̟αρούσα
Ανακοίνωση άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωσης
ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως ε̟αγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας

103

Ηλεκτροτεχνίτη.
∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη
Αυτοκινήτων

Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ̟ερί̟τωση Α(1) ή Ειδικές
̟ερι̟τώσεις α̟όδειξης εµ̟ειρίας του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστο̟οιητικά α̟όδειξης εµ̟ειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

(ΥΕ)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ.
Ως βαθµολογούµενη εµ̟ειρία για τον ̟αρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης (ΥΕ)
λαµβάνεται υ̟όψη η α̟ασχόληση σε ο̟οιαδή̟οτε καθήκοντα.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ̟ερί̟τωση Γ ή Ειδικές
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̟ερι̟τώσεις α̟όδειξης εµ̟ειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστο̟οιητικά
α̟όδειξης εµ̟ειρίας.

Οι τρό̟οι υ̟ολογισµού της εµ̟ειρίας για τις ανωτέρω ειδικότητες ̟εριγράφονται αναλυτικά στο
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) µε σήµανση έκδοσης «02-122019» (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 υ̟οβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη ε̟ιστολή, όλα τα
α̟αιτούµενα α̟ό την ̟αρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας
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Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήµατος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
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)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ µε
τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
2.Τα ̟ιστο̟οιητικά της Ανώτατης Συνοµοσ̟ονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υ̟οψηφίους
ε̟ικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα, υ̟οβάλλονται υ̟οχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό
αντίγραφα, τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, είτε σε ̟ρωτότυ̟α.
3.Ο υ̟οψήφιος ̟ρος α̟όδειξη των ιδιοτήτων της ̟ολυτεκνικής, της τριτεκνικής και µονογονεϊκής οικογένειας
συµ̟ληρώνει µε την ένδειξη  το σχετικό τετραγωνίδιο, στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, ή υ̟οβάλλει
υ̟εύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ̟ροκειµένου να δηλώσει ότι κατά το τρέχον
ηµερολογιακό έτος δεν έχει ̟ροσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο µέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση
των ως άνω ιδιοτήτων.
4.Για την α̟όδειξη της ανα̟ηρίας του ιδίου ή συγγενικού ̟ροσώ̟ου θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζονται τα
δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα σηµεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρου Παραρτήµατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το άτοµο µε ανα̟ηρία α̟ό το ο̟οίο ο υ̟οψήφιος αντλεί ̟ροστασία είναι έγγαµο
̟ροσκοµίζεται ̟ιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας και ̟ιστο̟οιητικό
οικογενειακής κατάστασης της ̟ατρικής του οικογένειας α̟ό τα ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει ο αριθµός των µελών
των εν λόγω οικογενειών.
5. Οι άδειες άσκησης ε̟αγγέλµατος ή άλλες ε̟αγγελµατικές άδειες ή βεβαιώσεις ή ̟ιστο̟οιητικά ̟ρέ̟ει να
είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υ̟οβολής της αίτησης συµµετοχής και της λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής
αυτής, όσο και κατά το χρόνο ̟ρόσληψης.
Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ) µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019».

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 21 του 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)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του
δηµοτικού

καταστήµατος

του

∆ήµου

Εορδαίας,

καθώς

και

στο

δικτυακό

τό̟ο

του

∆ήµου

(www.ptolemaida.gr). Θα συνταχθεί και σχετικό ̟ρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21
̟αρ. 9 του Ν. 2190/1994 ό̟ως ισχύει), το ο̟οίο θα α̟οσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.gr
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υ̟οβολή αιτήσεων συµµετοχής
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Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υ̟οβάλουν, µαζί µε τα α̟αιτούµενα α̟ό την ̟αρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδροµικά µε
συστηµένη ε̟ιστολή, στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Εορδαίας, 25ης
Μαρτίου 15, ΤΚ 50200, Πτολεµαΐδα, α̟ευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού Υγιεινής &
Ασφάλειας Εργαζοµένων, υ̟όψη κ. Κ. Πατσίκα και κ. ∆. Σουφερλή (τηλ ε̟ικοινωνίας 24633 50130).
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.
Κάθε υ̟οψήφιος δικαιούται να υ̟οβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας ̟ροσω̟ικού
(ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών ̟ροσω̟ικού σε µία ή ̟ερισσότερες
αιτήσεις συνε̟άγεται αυτοδικαίως σε κάθε ̟ερί̟τωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και α̟οκλεισµό του
υ̟οψηφίου α̟ό την ̟εραιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και
συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ ε̟ιτρέ̟εται µόνο όταν στην ανακοίνωση ̟ροβλέ̟ονται τόσο θέσεις
κατηγορίας ∆Ε ̟ου µ̟ορεί να καλυφθούν ε̟ικουρικώς µε εµ̟ειρία και τίτλο υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης όσο
και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο υ̟οψήφιος θα χρησιµο̟οιήσει µία µόνο αίτηση στην
ο̟οία θα αναγράψει κατά σειρά ̟ροτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) ̟ου ε̟ιδιώκει.
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 χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Εορδαίας, καθώς και στο δικτυακό
τό̟ο του ∆ήµου (www.ptolemaida.gr) 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, καθώς και στο δικτυακό τό̟ο της υ̟ηρεσίας µας (www.ptolemaida.gr) β) στο δικτυακό τό̟ο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας α̟ό την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες 
Έντυ̟α – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τό̟ους Κέντρα
Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), α̟' ό̟ου µέσω
της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τό̟ου του ΑΣΕΠ και α̟ό εκεί θα έχουν ̟ρόσβαση στα έντυ̟α µέσω της διαδροµής: Πολίτες 
Έντυ̟α – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

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,
̟ραγµατο̟οιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υ̟οψήφιοι, ̟ου διαθέτουν τα κύρια ̟ροσόντα της ειδικότητας και
ακολουθούν οι έχοντες τα ε̟ικουρικά (Α΄, Β΄ , Γ΄ ε̟ικουρίας).
2. Η κατάταξη µεταξύ των υ̟οψηφίων ̟ου έχουν τα ίδια ̟ροσόντα (κύρια ή ε̟ικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα
σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία ̟ου συγκεντρώνουν α̟ό τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης
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(χρόνος ανεργίας, ̟ολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότητα, βαθµός
τίτλου σ̟ουδών, εµ̟ειρία, ανα̟ηρία υ̟οψηφίου, ανα̟ηρία συγγενικού ατόµου).
3. 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 τέκνων ̟ολύτεκνης οικογένειας), και ούτω
καθεξής. Αν και ̟άλι ισοβαθµούν, ̟ροηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής
του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα ̟αρα̟άνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.

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,

καθώς

και

στο

δικτυακό

τό̟ο

του

∆ήµου

(www.ptolemaida.gr), τους ο̟οίους ̟ρέ̟ει να α̟οστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και
σχετικό ̟ρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 ̟αρ. 11 του Ν. 2190/1994 ό̟ως ισχύει) το ο̟οίο θα
υ̟ογραφεί α̟ό δύο (2) υ̟αλλήλους της υ̟ηρεσίας. Το ̟ρακτικό αυτό θα α̟οσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ στο
e-mail: sox@asep.gr .
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 υ̟οβάλλεται α̟οκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρό̟ο α̟ευθείας στη ∆ιοικητική
Υ̟ηρεσία του Α̟οκεντρωµένου Τµήµατος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (thessaloniki@asep.gr)

και, για να εξεταστεί, ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό α̟οδεικτικό

καταβολής ̟αραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), ̟ου έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού
̟αραβόλου (e-̟αράβολο), βλ. λογότυ̟ο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τό̟ο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε α̟ό ∆ηµόσια Οικονοµική Υ̟ηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να αναγράψει τον
κωδικό/αριθµό του ̟αραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιµο του ηλεκτρονικού ̟αραβόλου
µέχρι τη λήξη ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ενστάσεων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η υ̟οβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το
καταβληθέν ̟οσό ε̟ιστρέφεται στον ενιστάµενο.
Η υ̟ηρεσία οφείλει να α̟οστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υ̟οψηφίων ̟ου έχουν υ̟οβάλει ένσταση κατά των ̟ινάκων
κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υ̟ηρεσία ̟ροσλαµβάνει το ̟ροσω̟ικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως
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.
Σελίδα 11 από 12

ΑΔΑ: ΨΨΕΧΩΡ6-8ΕΘ
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.
Υ̟οψήφιοι ̟ου ε̟ιλέγονται για ̟ρόσληψη, ̟ροκειµένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυµα της οκτάµηνης
α̟ασχόλησης, ̟ρέ̟ει κατά την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υ̟οβάλουν στο φορέα υ̟εύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην ο̟οία να δηλώνουν ότι α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής της
αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία έως και την ηµεροµηνία ̟ρόσληψης δεν έχουν α̟ασχοληθεί ή
έχουν α̟ασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστηµα και ο φορέας α̟ασχόλησης) µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου για την αντιµετώ̟ιση ε̟οχιακών ή άλλων ̟εριοδικών ή ̟ρόσκαιρων αναγκών σε φορέα
του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 ̟αρ. 1 του ν.3812/2009. Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής
της ανωτέρω υ̟εύθυνης δήλωσης, η σχετική α̟όφαση ̟ρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή
ανακριβής, η σύµβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η ̟ρόσληψη ανακαλείται υ̟οχρεωτικά. Στις
ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις, οι ε̟ιλεγέντες ή ̟ροσληφθέντες υ̟οψήφιοι αντικαθίστανται µε άλλους α̟ό τους
εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον ̟ίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της ̟αρούσας Ανακοίνωσης α̟οτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019», το ο̟οίο
̟εριλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµ̟λήρωση της αίτησης – υ̟εύθυνης δήλωσης µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.6, 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, µέσω του δικτυακού τό̟ου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής ̟ου ακολουθείται και για την αναζήτηση του
εντύ̟ου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυ̟α – ∆ιαδικασίες  ∆ιαγωνισµών
φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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