
                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2017      
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   Αριθ. Πρωτ.: 45427

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020»

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ»

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.

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν.  4430/2016 «Κοινωνική και  Αλληλέγγυα Οικονομία και
ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιη-
θεί και ισχύουν.

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

5. Τις διατάξεις του N.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νο-
μικών Προσώπων 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.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξια-
κών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12- 2014).

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
8. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισµός ελάχιστων προ-

διαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3- 2016). 
9. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 9231/20-12-2016 (ΑΔΑ: 61ΝΘ7ΛΛ-3Β1) απόφαση του Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης
με παράρτημα ΚΕΜ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μα-
κεδονία 2014 – 2020”».

10. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1653/20309/2-3-2017 (ΑΔΑ:7ΦΠΘΩΡ5-6Ε7) απόφαση της Αντιδημάρχου
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης
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με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρ-
τημα ΚΕΜ” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002722».

11. Την υπ’ αριθ.  204/13-02-2017 (ΑΔΑ: 7Ζ41ΩΡ5-ΛΜ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Έγκριση κατά πλειοψηφία της πρόσληψης προσωπικού,
στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσ-
σαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ” στο Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”».

12. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 31616/6506/30-3-2017 Βεβαίωση Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
εννέα  (9)  ατόμων,  για  την  υλοποίηση  της  Πράξης  “Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου
Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ”, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2014  -  2020»  –  ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΞ09Β
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ  –
ΕΚΤ»– ΤΙΤΛΟΣ:  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΜ», 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

101

Δήμος Θεσσαλονίκης

Για τη στελέχωση της Δομής
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου

Θεσσαλονίκης»

Θεσσαλονίκη
ΠΕ ή ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με

δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη

λήξη του Προγράμματος

2

102

Δήμος Θεσσαλονίκης

Για τη στελέχωση της Δομής
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου

Θεσσαλονίκης»

Θεσσαλονίκη
ΠΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με

δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη

λήξη του Προγράμματος

2

103

Δήμος Θεσσαλονίκης

Για τη στελέχωση της Δομής
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου

Θεσσαλονίκης»

Θεσσαλονίκη

ΠΕ ή ΤΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Πτυχία Διοικητικού-

Οικονομικού)

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με

δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη

λήξη του Προγράμματος

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

104

Δήμος Θεσσαλονίκης

Για τη στελέχωση της Δομής  
«Κέντρο Ένταξης Μεταναστών

Δήμου Θεσσαλονίκης»

Θεσσαλονίκη
ΠΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με

δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη

λήξη του Προγράμματος

1

105

Δήμος Θεσσαλονίκης

Για τη στελέχωση της Δομής  
«Κέντρο Ένταξης Μεταναστών

Δήμου Θεσσαλονίκης»

Θεσσαλονίκη
ΠΕ ή ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με

δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη

λήξη του Προγράμματος

1

106

Δήμος Θεσσαλονίκης

Για τη στελέχωση της Δομής  
«Κέντρο Ένταξης Μεταναστών

Δήμου Θεσσαλονίκης»

Θεσσαλονίκη
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με

δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη

λήξη του Προγράμματος

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ-5

ΗΜΕΡΕΣ)

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  και   Πολιτικής  Επιστήμης  -   Κοινωνικής  Διοίκησης  με
κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 

    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας  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.

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι
πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  Κοινωνικού
Λειτουργού. 

102

α) Πτυχίο  ή  Δίπλωμα οποιουδήποτε  Τμήματος  Κοινωνικών,  Οικονομικών,  Ανθρωπιστικών,
Φιλοσοφικών, Παιδαγωγικών και Θετικών επιστημών ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Εξειδίκευση  στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που αποδεικνύεται
με:  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης* στη  Συμβουλευτική  και  τον  Επαγγελματικό
Προσανατολισμό  ή εμπειρία** τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  στο  αντικείμενο  της  παροχής
υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

103

α) 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  Ευρωπαϊκών
Σπουδών)  ή  Διεθνών και  Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και  Ευρωπαϊκών
Σπουδών  ή  Διεθνών,  Ευρωπαϊκών  και  Περιφερειακών   Σπουδών  ή  Διεθνών  Οικονομικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων
Πόρων  και  Διοίκησης  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  Αγροτικών  Προϊόντων  και  Τροφίμων  ή
Επιχειρησιακής  Έρευνας  και  Μάρκετινγκ  ή  Επιχειρησιακής  Έρευνας  και  Στρατηγικής
Πωλήσεων (Marketing)  ή  Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  με  κατεύθυνση
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής 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 (εντός του
2002  μετονομάστηκε  σε  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας)  ή  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  ή  Κοινωνικής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  ή  Λογιστικής  και
Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
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 Προϊόντων 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 η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

ή
      Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή

Διαχείρισης  Πληροφοριών  ή  Διεθνούς  Εμπορίου  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  ή  Διοίκησης
Επιχειρήσεων  -  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  ή  Διοίκησης  Κοινωνικών-  Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και  Οργανώσεων ή Διοίκησης και  Διαχείρισης  Έργων ή Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
και  Οργανισμών  -  Διοίκησης  Μονάδων  Υγείας  και  Πρόνοιας  ή  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  -
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης
Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή
Ψηφιακών  Μέσων  και  Επικοινωνίας  Τ.Ε.  ή  Ελεγκτικών  και  Ασφαλιστικών  Εργασιών  ή
Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών  ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  ή Διοίκησης
Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών  -  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ή  Τηλεπληροφορικής  και  Διοίκησης  ή  Τουριστικών
Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και
Διακίνησης  Προϊόντων  ή  Χρηματοοικονομικής  και  Ασφαλιστικής  ή  Χρηματοοικονομικής  και
Ελεγκτικής  ή  Χρηματοοικονομικών  Εφαρμογών  ή  Χρηματοοικονομικών  Υπηρεσιών  –
Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ  ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

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

β) Γνώση  Χειρισμού  Η/Υ  στα  αντικείμενα: (i)  επεξεργασίας  κειμένων,  (ii)  υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

104

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Γνώση των εθνικών/πολιτιστικών χαρακτηριστικών της μεταναστευτικής/προσφυγικής κοινότητας
της Συρίας ή του Κουρδιστάν  και της αντίστοιχης διαλέκτου, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δή-
λωση του Ν. 1599/1986. 

105

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  και   Πολιτικής  Επιστήμης  -   Κοινωνικής  Διοίκησης  με
κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 

       Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας  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.

β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι
πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  Κοινωνικού
Λειτουργού. 

γ) Εξειδίκευση σε  θέματα  Μεταναστών/Μειονοτήτων  ή/  και  Κοινωνικού  Αποκλεισμού,   που
αποδεικνύεται με : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης* σε θέματα Μεταναστών/Μειονοτήτων ή/
και  Κοινωνικού  Αποκλεισμού  ή εμπειρία** τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  σε  θέματα
Μεταναστών/Μειονοτήτων ή/ και Κοινωνικού Αποκλεισμού.

106

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

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

γ) Ειδίκευση   στο   μετατραυματικό  stress  ή   στην   παροχή   συμβουλευτικής   σε άτομα    
     πολλαπλά   ευάλωτα   (π.χ.   γυναίκες,   παιδιά,   ΑΜΕΑ,   κ.ο.κ.),   που αποδεικνύεται   με:     
     Μεταπτυχιακό   Δίπλωμα   Ειδίκευσης*  στο   μετατραυματικό stress   ή   στην   παροχή   
     συμβουλευτικής   σε   άτομα   πολλαπλά   ευάλωτα   ή  εμπειρία** τουλάχιστον ενός (1) έτους 
     στο αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών σε άτομα  με μετατραυματικό stress  ή  στην   παροχή
     συμβουλευτικής   σε   άτομα πολλαπλά ευάλωτα.

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

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 102, 105 και 106

* ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του μεταπτυχιακού διπλώματος καθώς και  βεβαίωση από το
Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από
την Ανακοίνωση, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο. 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από
το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και  Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί  ισοτιμίας που να

Σελίδα 5 από 11

ΑΔΑ: 6ΨΙΒΩΡ5-ΗΝΑ



έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε
περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή η
απαιτούμενη  από  την  οικεία  Ανακοίνωση  εξειδίκευση,  απαιτείται  βεβαίωση  από  το
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο,  η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
α)  Στις  περιπτώσεις  που  η  ισοτιμία  ή  ισοτιμία  και  αντιστοιχία  του  πτυχίου  αλλοδαπής

αναγνωρίζεται  μόνον  εφόσον  ο  κάτοχος  του  πτυχίου  είναι  και  κάτοχος  μεταπτυχιακού
διπλώματος  δεν  αναγνωρίζεται  ισοτιμία  του  μεταπτυχιακού  διπλώματος,  και  επομένως δεν
λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και 

β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν
λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης  πράξης  αναγνώρισης για  την ισοτιμία  και  την
αντιστοιχία  των  μεταπτυχιακών  τίτλων,  όσοι  υποψήφιοι  υποβάλλουν  αποφάσεις  αναγνώρισης
επαγγελματικών  προσόντων  ή  επαγγελματικής  ισοδυναμίας  τίτλων  αντίστοιχων  κατηγοριών
εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: 
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ.

38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ.
38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του
Π.Δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή 

iii)  το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικής  Ισοτιμίας  Τίτλων  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με
ένα  γενικό  σύστημα  αναγνώρισης  των  διπλωμάτων  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  που
πιστοποιούν  επαγγελματική  εκπαίδευση  ελάχιστης  διάρκειας  τριών  ετών,  σύμφωνα  με  την
οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 

iv)  το  Συμβούλιο  Επαγγελματικής  Αναγνώρισης  Τίτλων  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης
αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες
εθνικές  αρχές,  σύμφωνα  με  τα  Προεδρικά  Διατάγματα  40/1986  (Α΄14),  84/1986,  (Α΄31),
97/1986 (Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την Υ.Α. Α4/5226/1987
(Β΄613). 

** ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η ζητούμενη εμπειρία για τον κωδικό θέσης  102 αποδεικνύεται ως εξής: 

(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 εξειδικευμένης 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
εξειδικευμένης εμπειρίας.
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(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
εξειδικευμένης 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 εξειδικευμένης
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 εξειδικευμένης
εμπειρίας.

Η ζητούμενη εμπειρία για τον κωδικό θέσης 105 και 106 αποδεικνύεται ως εξής:  

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

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται 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 ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδι-
κευμένης εμπειρίας.

Οι   μισθωτοί   του   δημόσιου   τομέα   μπορούν,   εναλλακτικά,   αντί   της   βεβαίωσης   του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευ-
μένης εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλι-
σης.

• Χωριστή   από   την   αίτηση,   υπεύθυνη   δήλωση   κατά   το   άρθρο   8   του   Ν.1599/1986,
για   το είδος   και   τη   χρονική   διάρκεια   της   εξειδικευμένης   εμπειρίας   και   μία   τουλάχιστον
σχετική σύμβαση   ή   ένα   τουλάχιστον   δελτίο   παροχής   υπηρεσιών   ανά   έτος,   που   να
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Στην   περίπτωση   που   η   εξειδικευμένη   εμπειρία   έχει   αποκτηθεί   στο   δημόσιο   τομέα,
εναλλακτικά,   αντί   της   βεβαίωσης   του   ασφαλιστικού   φορέα,   της   υπεύθυνης   δήλωσης
και των   σχετικών   συμβάσεων   ή   δελτίων   παροχής   υπηρεσιών,   οι   υποψήφιοι   μπορούν
να προσκομίσουν   βεβαίωση   του   οικείου   φορέα   του   δημόσιου   τομέα   από   την   οποία
να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για   τους   κωδικούς   θέσεως 102,  105   και   106,   η   ανωτέρω   εμπειρία   (αν   και αποτε-
λεί   απαιτούμενο   προσόν   για   τους   υποψηφίους   που   στερούνται   του προσήκοντος
μεταπτυχιακού   διπλώματος)   δεν   βαθμολογείται   εκτός   αν   έχει πραγματοποιηθεί   σε
συγχρηματοδοτούμενες   δομές   και   δράσεις   συναφείς   με ευάλωτες ομάδες και κοινω-
νική ένταξη.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων 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 τέκνων 1 2 3 4 5 … …
μονάδες 20 40 60 80 100 … …

        3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)

        4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 37 38 39 40 και άνω

μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 … 555 570 585 600

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ  (ΠΕ)  ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ)  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101,105 &106

Η  εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη  μετά  την  απόκτηση της ζητούμενης   από  την
παρούσα ανακοίνωση  άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωσης  πλήρωσης
όλων  των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 13. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

102 ,103 &104

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές
Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ.,
στοιχείο 13. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά
στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  “ΔΟΜΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,  ΔΟΜΕΣ  ΑΣΤΕΓΩΝ”»  με  σήμανση  έκδοσης  «29-11-2016»  (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την
παρούσα  ανακοίνωση  και  το  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  (ΣΟΧ)  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ,  ΚΕΝΤΡΑ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,  ΔΟΜΕΣ  ΑΣΤΕΓΩΝ”»  με  σήμανση
έκδοσης «29-11-2016»  δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  (ΣΟΧ)  ΓΙΑ  ΤΙΣ   ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ
“ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”».

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)  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  δράσεις  “Δομές  Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» και
το Ειδικό  Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016»] να γίνει
στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  καταστήματος  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης.  Θα
συνταχθεί και  σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994  όπως  ισχύει),  το  οποίο  θα  αποσταλεί  αυθημερόν στο  ΑΣΕΠ  είτε  στο  e-mail:
sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να
την  υποβάλουν,  είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο,
εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε
ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη
διεύθυνση:  Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1,        Τ.Κ. 54640 Θεσσαλονίκη,
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και
Διαδικασιών  Προσωπικού,  υπόψη  κας  Βασιλικής  Βλαχιώτη  (τηλ.  επικοινωνίας:
2313317139, 128, 137, 666 & 116). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).
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  ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. «Τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής»,  που  απαιτούνται  από  την

Ανακοίνωση,  πρέπει  απαραιτήτως  να συνοδεύονται από  επίσημη μετάφραση τους
στην  ελληνική  γλώσσα  και  να  έχουν  επικυρωθεί,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες  δράσεις  ‘’Δομές  Παροχής  Βασικών  Αγαθών,  Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων’’» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016» και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

2. Τα  πιστοποιητικά  γνώσης  Η/Υ  υποβάλλονται  υποχρεωτικά είτε  πρωτότυπα  είτε  σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υπο-
ψηφίου 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 ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Θεσσαλονίκης, 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) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω  διεύθυνση·  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  γίνεται  κατά  φθίνουσα  σειρά  με  βάση  τη  συνολική
βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας,
ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία
γονέα,  αναπηρία  του  αιτούντος  και  αποδεδειγμένη  εργασιακή  εμπειρία  από  απασχόληση  σε
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη).

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες  μονάδες  στο  πρώτο  βαθμολογούμενο  κριτήριο  (χρόνος  ανεργίας) και,  αν  αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή
ενήλικων  προστατευόμενων  κατά  το  νόμο  τέκνων) και  ούτω  καθεξής.  Αν  εξαντληθούν  όλα  τα
κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Τα κωλύματα  της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  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, τους οποίους πρέπει να
αποστείλει  άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί  και σχετικό πρακτικό ανάρτησης
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από
δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί  αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών,  επιτρέπεται  στους  ενδιαφερόμενους  η άσκηση  ένστασης,  μέσα σε
αποκλειστική  προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη
επιστολή  απευθείας  στο  ΑΣΕΠ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ  ΤΜΗΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λεωφόρος
Γεωργικής  Σχολής  65  κτίριο  “ZEDA”  Τ.Κ.  57001,  Θέρμη)  και,  για  να  εξεταστεί,  πρέπει  να
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής  παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί  είτε
μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),  είτε από Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην
ένσταση και  να καταβάλει  το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι  τη λήξη προθεσμίας
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υποβολής  των  ενστάσεων.  Σε  περίπτωση  που  η  υποβληθείσα  ένσταση  γίνει  δεκτή,  το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των
πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία  προσλαμβάνει  το  προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου   από την υπογραφή της σύμβασης  μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται  υποχρεωτικά από το φορέα,
ενώ απολύονται  οι  υποψήφιοι  που  δεν  δικαιούνται  πρόσληψης  βάσει  της  νέας  κατάταξης.  Οι
απολυόμενοι  λαμβάνουν  τις  αποδοχές  που  προβλέπονται  για  την  απασχόλησή  τους  έως  την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων
από  το  ΑΣΕΠ  είτε  λόγω  αντικατάστασης  αποχωρούντων  υποψηφίων,  απασχολούνται  για  το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το  «Παράρτημα
Ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  για  τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών,  Κέντρα Κοινότητας,
Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για
τη  συμπλήρωση  της  αίτησης  –  υπεύθυνης  δήλωσης  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5,  σε
συνδυασμό με  επισημάνσεις  σχετικά  με  τα  προσόντα  και  τα  βαθμολογούμενα  κριτήρια
κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και  ii)  τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό
Παράρτημα (Α1)  Απόδειξης  Χειρισμού Η/Υ με  σήμανση έκδοσης «22-1-2016», μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα 
Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
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