
                                                                     
                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Θεσσσαλονίκη 09/04/2020
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          Αριθ. Πρωτ.: 111771
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                          
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                             
Βασ. Γεωργίου Α΄1 – 546 36

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2  /2020

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος  «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου

Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» με Κωδικό ΟΠΣ 5041766 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

     Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της  παρ. 3  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 ισχύει, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ-
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161
και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014).

5. Tις διατάξεις του Ν.4314/2014 «α) Για τη «διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020», β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευ-
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ρωπαϊκού 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΄/23-12-2014).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).

7. Τις  διατάξεις  του  Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης-
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-7-2018).

8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  του  Ν.  4590/2019  «Ενδυνάμωση  Ανώτατου  Συμβουλίου  Επιλογής
Προσωπικού  (Α.Σ.Ε.Π.),  ενίσχυση  και  αναβάθμιση  Δημόσιας  Διοίκησης  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ
17/τ.Α΄/07-02-2019).

9. Τις διατάξεις 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΄/11-03-2020).

10. Τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  τεσσαρακοστού  έκτου  «Κατεπείγοντα  ζητήματα  ανθρώπινου
δυναμικού  δημόσιου  τομέα»  της  από  30-03-2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Μέτρα
αντιμετώπισης  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  άλλες  κατεπείγουσες  διατάξεις»  (ΦΕΚ
75/τ.Α΄/30-3-2020).

11. 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. Β΄/6-2-
2017).

12. Την  υπ΄  αρ.  603/24-04-2017 (ΑΔΑ:  ΩΙΤΠΩΡ5-2ΔΩ) απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης, περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων και Κοινωνικού Οδοντιατρείου
Δήμου Θεσσαλονίκης.

13. Την  υπ΄  αρ.  177/08-02-2019  (ΑΔΑ:  6ΞΕΝΩΡ5-5ΦΩ) απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  με θέμα : «Έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της  πρόσκλησης με
τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες, και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας,
στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης  Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης».

14. Την  υπ΄ αρ. 4821/21-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΑ47ΛΛ-ΠΞ8) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4/9/2019) απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου
Θεσσαλονίκης με ιατρικό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό με κωδικό ΟΠΣ 5041766   στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020».

15. Την  υπ΄  αρ.  1222/31-10-2019  (ΑΔΑ:  66ΚΠΩΡ5-1ΑΡ) απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης,  περί  της  έγκρισης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Στελέχωση των Δημοτικών
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Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό» της Πράξης «Βελτίωση της
πρόσβασης  σε  προσιτές,  βιώσιμες  και  υψηλής  ποιότητας  υπηρεσίες  Υγείας  και  Πρόνοιας,  στις  περιοχές
παρέμβασης  των  Στρατηγικών  Βιώσιμης   Αστικής  Ανάπτυξης  (ΣΒΑΑ)  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041766.

16. Την  υπ΄  αρ.  59/03-02-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΓΧΩΡ5-95Κ) απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης,  περί  πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ορισμένου χρόνου, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό»,  με κωδικό ΟΠΣ 5041766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία  2014-2020».

17. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 82602/5-3-2020 βεβαίωση της Γενικής Διευθύντριας Διοικητικών και  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

18. Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 111276/8-4-2020 έγγραφο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ηλεκτρο-
νική υποβολή αιτήσεων»

Ανακοινώνει

  Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  δύο  (2)  ατόμων,  για  την
υλοποίηση  της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό διοικητικό και
βοηθητικό προσωπικό»,  με κωδικό ΟΠΣ 5041766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020»
στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 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 Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

201 Δήμος
Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος

Από την υπογραφή
της σύμβασης και

για χρονική
διάρκεια ισόχρονη
με τη διάρκεια  του

εκτελούμενου
προγράμματος  

1

202   Θεσσαλονίκη ΤΕ Διατροφολόγος Από την υπογραφή
της σύμβασης και

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

Δήμος 
Θεσσαλονίκης

για χρονική
διάρκεια ισόχρονη
με τη διάρκεια  του

εκτελούμενου
προγράμματος 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής

και Περιφερειακής Ανάπτυξης)  ή  Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και

Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή

Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  (από Μάιο του

2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογίας  ή  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  ή Διαχείρισης

Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων 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  Διοίκησης  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής

Επιστήμης:Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας   ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας   ή  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  ή

Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  ή Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  ή Λογιστικής

Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ

και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προιόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α)

Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Επιχειρηματικών  Υπηρεσιών  ή Ναυτιλιακών  Σπουδών  ή Νομικής  ή Οικονομικής  Επιστήμης  ή

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης

Τουρισμού  ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε

Διοίκησης  Επιχειρήσεων  Αγροτικών  Προιόντων  και  Τροφίμων)  ή  Οργάνωσης  και  Διοίκησης

Επιχειρήσεων    ή  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού   ή  Περιφερειακής  και  Οικονομικής

Ανάπτυξης  ή Πολιτικής  Επιστήμης  ή Πολιτικής  Επιστήμης  και  Δημόσιας   Διοίκησης  ή Πολιτικής

Επιστήμης  και  Ιστορίας  ή  Πολιτικών  Επιστημών  ή Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σπουδών   ή

Πολιτικής Επιστήμης και  Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και  Διεθνών Σχέσεων (από 2006

μετονομάστηκε  σε  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  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  Διοικητικής  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή

ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων, iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου.

3) Άριστη  γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής

και Περιφερειακής Ανάπτυξης)  ή  Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και

Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή

Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  (από Μάιο του

2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογίας  ή  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  ή Διαχείρισης

Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων 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  Διοίκησης  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής

Επιστήμης:Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση

Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας   ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας   ή  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  ή

Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  ή Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  ή Λογιστικής

Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ

και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προιόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α)

Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών 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 Διοίκησης

Τουρισμού  ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε

Διοίκησης  Επιχειρήσεων  Αγροτικών  Προιόντων  και  Τροφίμων)  ή  Οργάνωσης  και  Διοίκησης

Επιχειρήσεων    ή  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού   ή  Περιφερειακής  και  Οικονομικής

Ανάπτυξης  ή Πολιτικής  Επιστήμης  ή Πολιτικής  Επιστήμης  και  Δημόσιας   Διοίκησης  ή Πολιτικής

Επιστήμης  και  Ιστορίας  ή  Πολιτικών  Επιστημών  ή Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  Σπουδών   ή

Πολιτικής Επιστήμης και  Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και  Διεθνών Σχέσεων (από 2006

μετονομάστηκε  σε  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Διεθνών  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  Διοικητικής  ΑΕΙ  ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή

ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii)  υπολογιστικών φύλλων, iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου.

3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

202

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή

δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα   πτυχίο  ή

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών

της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2)  Βεβαίωση  ότι  πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του

Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

3)  Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,  ii)   υπολογιστικών φύλλων,  iii)

υπηρεσιών διαδικτύου.

4)Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή

δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα   πτυχίο  ή

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών

της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2)  Βεβαίωση  ότι  πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του

Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,  ii)   υπολογιστικών φύλλων,  iii)

υπηρεσιών διαδικτύου.

4) Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών .
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β'  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή

δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ   ή  αντίστοιχο  κατά  ειδικότητα   πτυχίο  ή

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών

της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2)  Βεβαίωση  ότι  πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του

Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων,  ii)  υπολογιστικών φύλλων,  iii)

υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
             

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων 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
άνωμονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3
μονάδες 120
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      6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός 
τέκνων

1 2 3

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  οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται με το 40)

κατηγορίες
ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες 
εμπειρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 20 . 30 …
. 57 58 59 60 και

άνω

μονάδες 7 14 21 28 3
5 42 49 56 63 70 .. 140 . 21

0 … 399 406 413 420

  
      11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)

ποσοστό 
αναπηρίας

50% … 60% …

μονάδες 150 … 180 …

        12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με 
το συντελεστή “2”)

ποσοστό 
αναπηρίας

50% … 60% … 67% … 70% …

Μονάδες 100 … 120 … 134 … 140 …

EM  ΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ)  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

(ΤΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 
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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 των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

201

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)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  16. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.

202

Επισήμανση:

Σύμφωνα με το π.δ. 133/2014 (Φ.Ε.Κ. 213/τ. Α΄/1-10-2014), έγινε καθορισμός των προ-

ϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου και προβλέπε-

ται εφεξής έκδοση βεβαίωσης περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την

άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 75,

ν. 4368/2016, Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/21.2.2016, προκειμένου να συμπληρωθεί χρονικά η συνο-

λική εμπειρία των εξήντα (60) μηνών για τους υποψήφιους του εν λόγω κλάδου, κατ’

εξαίρεση, συνυπολογίζεται στη μετά την ανωτέρω βεβαίωση εμπειρία και η εμπειρία

σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης, μετά την απόκτηση του

απαιτούμενου τίτλου σπουδών και μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού δια-

τάγματος, όπως ισχύει. 

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 περι-

πτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασί-

ας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  16. Πιστοποιητικά  απόδειξης

εμπειρίας.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα

Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου ή Βεβαί-

ωσης πλήρωσης όλων των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλμα-
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τος του Διαιτολόγου - Διατροφολόγου. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά  περίπτωση Α(1) ή Ειδικές

περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων ερ-

γασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης

εμπειρίας.

Οι τρόποι  υπολογισμού της  εμπειρίας  για όλες  τις  ειδικότητες  περιγράφονται  αναλυτικά στο
«Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  με  σήμανση
έκδοσης  «02-12-2019»  (βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I.,  ενότητα  Ε.,  υποενότητα  «ΤΡΟΠΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:  info  @  thessaloniki  .  gr  όλα  τα   απαιτούμενα  από  την  παρούσα  Ανακοίνωση  και  το
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (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, εκτός από την Υπεύθυνη
Δήλωση  του  ν.  1599/1986  που  αναφέρεται  στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  II,  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.  

ΠΡΟΣΟΧΉ: 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
είτε  με  ηλεκτρονικό  είτε  με  άλλο  τρόπο,  λόγω  των  τρεχουσών  συνθηκών,  ο  υποψήφιος  δύναται  να
υποβάλει  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986  (Α΄  75)  σύμφωνα  με  την  οποία  εφόσον    προκύψει
προσληπτέος,  θά  προσκομίσει  αυτά  σε  χρόνο  μεταγενέστερο  και  πάντως  άμεσα  μετά  τη  λήξη  των
έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν
πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

1. «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής», που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει

απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρω-

θεί, 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».
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ  που εκδίδονται απο φορείς οι οποίοι

πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων  και  Επαγγελματικού προσανατολι-

σμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ή Ε.Ο.Π. πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή εχούν εκδο-

θεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. γίνονται αποδεκτά χωρίς να απαιτείται επικύρωση από δικηγόρο.

2. Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψηφίους

επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντί-

γραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.

3. Ο υποψήφιος προς απόδειξη των ιδιοτήτων της πολυτεκνικής, της τριτεκνικής και μονογονεϊκής οικο-

γένειας συμπληρώνει με την ένδειξη   το σχετικό τετραγωνίδιο στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 ή υπο-

βάλλει υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 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 δι-

καιολογητικά που προβλέπονται στα σημεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρου Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο προσκο-

μίζεται 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 οι-

κογενειών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου

Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02.12.2019».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες  τοπικές  εφημερίδες  του  Nομού  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)»  με  σήμανση  έκδοσης  «02.12.2019»,  καθώς και  τα  Ειδικά  Παραρτήματα  (Α1)
Απόδειξης  Χειρισμού  Η/Υ  και  (Α2)  Απόδειξης  Γλωσσομάθειας  με  σήμανση  έκδοσης  «14.01.2020»  και
«20.12.2019»,  αντίστοιχα] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του  Δήμου
Θεσσαλονίκης καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www  .  thessaloniki  .  gr) . 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 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,  ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info  @  thessaloniki  .  gr

Το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  την  ημερομηνία  που  αναγράφει  το  ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν
με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  εμφανίζονται  υπογεγραμμένες,  με  φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπι-
κού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφί-
ου από την περαιτέρω διαδικασία. 

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 των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης και στον 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 εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας
(www  .  thessaloniki  .  gr) και  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.

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). 

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,  πολυτεκνική  ιδιότητα,  τριτεκνική  ιδιότητα,  αριθμός  ανήλικων  τέκνων,
μονογονεϊκή  ιδιότητα,  βαθμός  τίτλου  σπουδών,  εμπειρία,  αναπηρία  υποψηφίου,  αναπηρία  συγγενικού
ατόμου).
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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 τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και
ούτω καθεξής.  Αν 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.

Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της

παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 

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 και στο δικτυακό τόπο (www  .  thessaloniki  .  gr) της Υπηρεσίας
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 υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  απευθείας  στη Διοικητική Υπηρεσία του
Αποκεντρωμένου  Τμήματος  ΑΣΕΠ  Θεσσαλονίκης στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου:
thessaloniki@asep.gr 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 δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),  είτε από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμ  ό 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.

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. 
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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)» με  σήμανση  έκδοσης  «02.12.2019»,  το  οποίο
περιλαμβάνει:  i)  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  ii)  τα
δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  έγκυρη  συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία  επιλογή.  Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα
(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14.01.2020» και
«20.12.2019», αντίστοιχα, 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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ  
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