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Βαθμός Προτεραιότητας

    

                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αρ. ΣΟΧ 8/2020 

     για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

χρονικής διάρκειας έως τέσσερις -4- μήνες

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 § 1 του Ν. 3584/07 ( ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Το άρθρο 24 § 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-03-2020), κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19.

4. Το άρθρο 37 § 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-03-2020), κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωναϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

5. Την υπ’ αρ. 337/08-04-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, που 

αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

διάρκειας έως τεσσάρων -4- μηνών, συνολικά τριών -3- ΥΕ Εργατών/τριών Περισυλλογής 

αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 

14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄) ΠΝΠ.

6. Το υπ’ αρ. 136395/18-05-2020 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3360/τ.Β'/17-12-2012), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο -2- ατόμων 

ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής αδέσποτων ζώων, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις -4- μήνες, για 

την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωναϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός 

ατόμων

801 Δήμος Θεσσαλονίκης

  

Θεσσαλονίκη
  ΥΕ Εργάτες Περισυλλογής 

αδέσποτων ζώων

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

13/09/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

701

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής.

2) Σχετική  κατ’ ελάχιστον ετήσια πιστοποιημένη εμπειρία στη φροντίδα, περιποίηση, 

σίτιση και σε χειρισμούς περισυλλογής των αδέσποτων σκύλων.

3)  Δίπλωμα Εκπαιδευτή Σκύλων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση  δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

1)Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής.

2) Σχετική  κατ’ ελάχιστον ετήσια πιστοποιημένη εμπειρία στη φροντίδα, περιποίηση, 

σίτιση και σε χειρισμούς περισυλλογής των αδέσποτων σκύλων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 

ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της ειδικότητας που επιλέγουν.

3. Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής υποψήφιοι που είναι:  α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των 

άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του 

N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που 

προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, 

χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους 

ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως 

ισχύει). 

  Ο υποψήφιος χωρίς ελληνική ιθαγένεια, πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε 

βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, με Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας Γ Επίπεδο ή Β2 Επίπεδο (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 

151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 

2310− 459101-5, 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και 

αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της 

ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό. Επίσης οι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που 

προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου,

Η επαρκής για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας γνώση της Ελληνικής  

αποδεικνύεται επίσης με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 
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Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 

2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη 

σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

μήνες 

εμπειρίας
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4
… 57 58 59

60 και 

άνω

μονάδες 7
1

4

2

1

2

8

3

5

4

2

4

9

5

6

6

3

7

0

7

7

8

4

9

1

9

8
…

39

9

40

6

41

3
420

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.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι 

μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ :

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης και

· Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του 

καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης 

αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου 

τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.



5

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισης,

· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 

πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της 

εμπειρίας και

· Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής 

υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 

προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 

δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, στο χώρο 

ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης 

(www.thessaloniki.gr) μέσω της διαδρομής: Θέλω από το Δήμο → Θέλω να ενημερωθώ → Νέα → 

Προκηρύξεις Προσωπικού, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Μέσω της ίδιας διαδρομής οι 

ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν και το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην εν λόγω 

ανακοίνωση.

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, 

με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: info@thessaloniki.gr.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139,  

2313317128, 2313317666,  2313317137.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από  21/05/2020  έως και  27/05/2020.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των 

ενδιαφερομένων  στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής 

τους. 

http://www.thessaloniki.gr/
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Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: 

info@thessaloniki.gr.

Κατάταξη υποψηφίων

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει η κατάταξη των υποψηφίων βάσει του βαθμολογούμενου 

κριτηρίου της εμπειρίας. 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα 

καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

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.

Εσωτερική Διανομή:                                            
-Διεύθυνση Διαχείρισης  Ανθρωπίνων Πόρων                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Τμ. Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού)   

              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΕΡΒΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού - Γ020001
Sarkoglou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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