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Αρίθμ. Πρωτ.: 1897

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου  “Sustainable Urban
Neighbourhoods - Research and Implementation Support in Europe”, εν

συντομία  «SUNRISE», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
“Horizon 2020”.

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τίς δίαταί ξείς της  παρ. 3  του αί ρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Συί σταση ανεξαί ρτητης αρχηί ς
γία την επίλογηί  προσωπίκουί  καί ρυί θμίση θεμαί των δίοίίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994),
οί πως ίσχυί εί, σε συνδυασμοί  με τίς δίαταί ξείς της παρ. 9 του αί ρθρου 25 του Ν. 4440/2016
(ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).

2. Τίς  δίαταί ξείς  του  αί ρθρου  είνατου  του  Ν.  4057/2012  «Πείθαρχίκοί  Δίίκαίο  Δημοσίίων
Πολίτίκωί ν  Δίοίκητίκωί ν  Υπαλληί λων  καί  Υπαλληί λων  Νομίκωί ν  Προσωί πων  Δημοσίίου
Δίκαίίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).

3. Τίς  δίαταί ξείς  του  Ν.  4250/2014  «Δίοίκητίκείς  Απλουστευί σείς  –  Καταργηί σείς,
Συγχωνευί σείς Νομίκωί ν Προσωί πων καί Υπηρεσίωί ν του Δημοσίίου Τομεία – Τροποποίίηση
Δίαταί ξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 καί λοίπείς  ρυθμίίσείς» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-
2014).

4. Τίς δίαταί ξείς της παρ. 5 του αί ρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).

5. Τίς δίαταί ξείς  του αί ρθρου 64 του Ν.  4590/2019 «Ενδυναί μωση Ανωί τατου Συμβουλίίου
Επίλογηί ς  Προσωπίκουί  (Α.Σ.Ε.Π.),  ενίίσχυση  καί  αναβαί θμίση  Δημοί σίας  Δίοίίκησης  καί
αί λλες δίαταί ξείς» (ΦΕΚ17/τ.Α΄/07-02-2019).

6. Την  υπ’  αρίθ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οίκ.3824/2017  Υπουργίκηί  Αποί φαση  «Καθορίσμοί ς
των δίκαίολογητίκωί ν – εφαρμογηί  των δίαταί ξεων του αί ρθρου 25 του Ν. 4440/2016…»
(ΦΕΚ 272/τ. Β΄/6-2-2017).

7. Τίς δίαταί ξείς του  Ν.3429/2005 «Δημοί σίες επίχείρηί σείς καί Οργανίσμοίί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ
314/τ.Α΄/27-12-2005).
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8. Τίς δίαταί ξείς του  Ν.4482/2017 «Νείο ρυθμίστίκοί  πλαίίσίο γία τίς αστίκείς συγκοίνωνίίες
στην Περίφερείακηί  Ενοί τητα της Θεσσαλονίίκης καί αί λλες δίαταί ξείς» (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/25-
7-2017).

9. Tην υπ΄αρίθ. Α 61976/3442 ΚΥΑ «Έγκριση και κύρωση του Αρχικού Καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης
Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.»» (ΦΕΚ 3154/τ.Β΄/11-
9-2017).

10. Την υπ' αρίθ. 23/22-12-2017 αποί φαση του Δίοίκητίκουί  Συμβουλίίου της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. γία
την συμμετοχηί  στο προί γραμμα SUNRISE – Project No 723365.

11. Την υπ΄αρίθμ 723365/25-4-2017 Οίκονομίκηί  Συμφωνίία (Grant  Agreement) μεταξυί  της
Ευρωπαίϊκηί ς  Επίτροπηί ς  καί  των  δεκαπείντε  (15)  εταίίρων  του  προγραί μματος
εκπροσωπουί μενων  αποί  το  συντονίστηί  εταίίρο RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG &
BERATUNG GMBH (RUPPRECHT). 

12. Την υπ' αρίθμ 16/10-04-2019 αποί φαση του Δίοίκητίκουί  Συμβουλίίου της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. με
Θείμα: «Προκηί ρυξη θείσης γία  προί σληψη ενοί ς (1) ατοί μου με συί μβαση εργασίίας ίδίωτίκουί
δίκαίίου  ορίσμείνου  χροί νου,  γία  την  υλοποίίηση  της  χρηματοδοτουί μενης  προί τασης  με
τίίτλο “  “Sustainable Urban Neighborhoods -  Research and Implementation Support in
Europe”, εν συντομίία  «SUNRISE», στο πλαίίσίο του ευρωπαίϊκουί  προγραί μματος “Horizon
2020». 

13. Το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1829/2-8-2019  έγγραφο  του  ΟΣΕΘ  Α.Ε.  με  θέμα:  «Διαβίβαση  της
Ανακοίνωσης υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2019 και διευκρινήσεις»

14. Την  από  2/8/2019  Βεβαίωση της  Τμηματάρχη  Οικονομικής   Διαχείρισης  του  Οργανισμού
Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) 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, ενός (1)
συνολικά ατόμου  για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “
“  Sustainable     Urban     Neighborhoods   -   Research     and     Implementation     Support     in     Europe  ”,  
εν συντομία  «  SUNRISE  », στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “  Horizon   2020”,  
στο  Ν.Π.Ι.Δ.  με  την  επωνυμία  “Οργανισμός  Συγκοινωνιακού  Έργου  Θεσσαλονίκης
Ανώνυμη Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. 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 Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ή ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Ένα (1) έτος από
την υπογραφή της

σύμβασης με
δυνατότητα
ανανέωσης ή

παράτασης έως τη
λήξη του

Προγράμματος

1

Σελίδα 2 από 10

ΑΔΑ: 6ΑΤΨ46ΜΩΜΖ-ΙΗ6

ΑΔΑ: 6ΑΤΨ46ΜΩΜΖ-ΙΗ6



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα  Πολίτίκουί  Μηχανίκουί  ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  
Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  
Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, 
αντίίστοίχης είδίκοί τητας,

ή
Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Αγρονοί μου Τοπογραί φου Μηχανίκουί  ηί  Τοπογραί φου Μηχανίκουί  ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο 
πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  
Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος 
τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, αντίίστοίχης είδίκοί τητας,

ή
Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Μηχανίκωί ν Χωροταξίίας καί Αναί πτυξης ηί  Χωροταξίίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ηί  
Μηχανίκουί  Χωροταξίίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ηί  Μηχανίκουί  Χωροταξίίας, Πολεοδομίίας καί 
Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των 
Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, αντίίστοίχης 
είδίκοί τητας,

ή
Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Αρχίτείκτονα Μηχανίκουί  ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  
Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  
Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, 
αντίίστοίχης είδίκοί τητας,

ή
Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Μηχανίκουί  Περίβαί λλοντος ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  
Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  
Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, 
αντίίστοίχης είδίκοί τητας,

2) Άδεία ασκηί σεως επαγγείλματος Μηχανίκουί  αντίίστοίχης είδίκοί τητας του τίίτλου σπουδωί ν.

3) Μεταπτυχίακοί  δίίπλωμα είδίίκευσης σε πεδίίο Συγκοίνωνίακωί ν Έργων ηί  Δίαχείίρίσης Περίβαί λλοντος ηί  
Αστίκουί  Σχεδίασμουί

4) Άρίστη γνωί ση της αγγλίκηί ς γλωί σσας.

5) Γνωί ση Χείρίσμουί  Η/Υ στα αντίκείίμενα: (i) επεξεργασίίας κείμείνων, (ii) υπολογίστίκωί ν φυί λλων καί (iii)
υπηρεσίωί ν δίαδίκτυί ου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

1) Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα  Πολίτίκουί  Μηχανίκουί  ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  
Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  
Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, 
αντίίστοίχης είδίκοί τητας,

ή
Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Αγρονοί μου Τοπογραί φου Μηχανίκουί  ηί  Τοπογραί φου Μηχανίκουί  ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο 
πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  
Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος 
τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, αντίίστοίχης είδίκοί τητας,

ή
Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Μηχανίκωί ν Χωροταξίίας καί Αναί πτυξης ηί  Χωροταξίίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ηί  
Μηχανίκουί  Χωροταξίίας καί Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ηί  Μηχανίκουί  Χωροταξίίας, Πολεοδομίίας καί 
Περίφερείακηί ς Αναί πτυξης ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των 
Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, αντίίστοίχης 
είδίκοί τητας,

ή
Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Αρχίτείκτονα Μηχανίκουί  ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  
Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  
Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, 
αντίίστοίχης είδίκοί τητας,

ή
Πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Μηχανίκουί  Περίβαί λλοντος ΑΕΙ ηί  το ομωί νυμο πτυχίίο ηί  δίίπλωμα Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  
Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηί  ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίίο ηί  δίίπλωμα ΑΕΙ ηί  Ελληνίκουί  Ανοίκτουί  Πανεπίστημίίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ηί  
Προγραμμαί των Σπουδωί ν Επίλογηί ς (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπηί ς ηί  ίσοί τίμος τίίτλος σχολωί ν της αλλοδαπηί ς, 
αντίίστοίχης είδίκοί τητας,

2) Άδεία ασκηί σεως επαγγείλματος Μηχανίκουί  αντίίστοίχης είδίκοί τητας του τίίτλου σπουδωί ν.

3) Πολυί  καληί   γνωί ση της αγγλίκηί ς γλωί σσας.

4) Γνωί ση Χείρίσμουί  Η/Υ στα αντίκείίμενα: (i) επεξεργασίίας κείμείνων, (ii) υπολογίστίκωί ν φυί λλων καί (iii)
υπηρεσίωί ν δίαδίκτυί ου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1.  Το  Ευρωπαϊκό  έργο  με  τίτλο  “Sustainable  Urban  Neighbourhoods  -  Research  and
Implementation  Support  in  Europe”  (SUNRISE –  Project  No 723365)  χρηματοδοτείται  από το
πρόγραμμα  HORIZON 2020  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχει  ως  στόχο  την  ανάπτυξη,  την
εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη διευκόλυνση εκμάθησης συνεργατικών τρόπων αντιμετώπισης
συνήθων προκλήσεων κινητικότητας  σε επίπεδο γειτονιάς.  Δομημένο σε  πέντε  (5) φάσεις  της
αλυσίδας καινοτομίας (Πακέτα Εργασίας 1-5), το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση ευκαιριών σε
επίπεδο γειτονιάς, στη συνδημιουργία λύσεων, κυρίως κοινωνικοοικονομικής φύσης, καθώς επίσης
και στην ανάπτυξη συνεργιών από κάτω προς τα επάνω και αντίστροφα. Αποτελέσματα του έργου,
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μεταξύ  άλλων,  αποτελούν  η  εδραίωση  της  έννοιας  του  Σχεδιασμού  Βιώσιμης  Κινητικότητας
Γειτονιάς και  η διάθεση συλλογής σχετικών εργαλείων και  προϊόντων για την υποστήριξη των
Ευρωπαϊκών πόλεων προς αυτή τη κατεύθυνση.
2. Ο υπαί λληλος που θα προσληφθείί  καλείίταί σε καθημερίνηί  βαί ση να εκτελείί  τίς εργασίίες
εκείίνες που απαίτουί νταί προκείμείνου να επίτυγχαί νονταί οί σκοποίί του είργου καί είδίκοί τερα
να εκπονηί σεί ατομίκαί  ηί  σε συνεργασίία με την ομαί δα είργου του ΟΣΕΘ καί τη κοίνοπραξίία, τα
ακοί λουθα πακείτα εργασίίας :
1. Συν-ανάπτυξη & συν-επιλογή λύσεων
2. Συν-υλοποίηση & συν-δημιουργία λύσεων
3. Συν-εκτίμηση & Συν-αξιολόγηση
4. Συμ-μάθηση & Απορρόφηση
5. Συντονισμός & Διαχείριση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

* ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

Οί  υποψηί φίοί  που είίναί  καί τοχοί  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών ετηί σίας  τουλαί χίστον
φοίίτησης  προσκομίίζουν  ευκρίνηί  φωτοτυπίία  του  μεταπτυχίακουί  δίπλωί ματος  καθωί ς  καί
βεβαίωση αποί  το  Πανεπίστηί μίο που να καθορίίζεί  το γνωστίκοί  αντίκείίμενο αυτουί  ηί  την
απαίτουί μενη εξείδίίκευση αποί  την Ανακοίίνωση, εφοί σον τουί το δεν προκυί πτεί σαφωί ς αποί  τον
προσκομίζοί μενο τίίτλο.

 Αν  ο  τίίτλος  είχεί  αποκτηθείί  στην  αλλοδαπή απαίτείίταί  μοί νον  πραί ξη  αναγνωρίίσεως του
τίίτλου  αποί  το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης αποί  τον  Δίεπίστημονίκοί
Οργανίσμοί  Αναγνωί ρίσης  Τίίτλων  Ακαδημαίϊκωί ν  καί  Πληροφοί ρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περίί
ισοτιμίας που να 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)  Στίς  περίπτωί σείς  που  η  ίσοτίμίία  ηί  ίσοτίμίία  καί  αντίστοίχίία  του  πτυχίίου  αλλοδαπηί ς
αναγνωρίίζεταί  μοί νον  εφοί σον  ο  καί τοχος  του  πτυχίίου  είίναί  καί  καί τοχος  μεταπτυχίακουί
δίπλωί ματος δεν αναγνωρίίζεταί ίσοτίμίία του μεταπτυχίακουί  δίπλωί ματος, καί επομείνως δεν
λογίίζεταί ως μεταπτυχίακοί ς τίίτλος,  καί 

β) Στην περίίπτωση που ο μεταπτυχίακοί ς τίίτλος συμπληρωί νεί ηί  ενσωματωί νεταί στο βασίκοί ,
δεν λογίίζεταί ως μεταπτυχίακοί ς τίίτλος.

(Βλ. σελ. 17-19 του οίκείίου Παραρτηί ματος).

Οί υποψηί φίοί της ανωτείρω είδίκοί τητας πρείπεί να είίναί ηλίκίίας αποί  18 είως 65 ετωί ν.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σείραί  καταί ταξης μεταξυί  των υποψηφίίων καθορίίζεταί με βαί ση τα ακοί λουθα κρίτηί ρία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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  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 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

        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

       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 και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

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 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 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 …

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ).

Ως βαθμολογουί μενη εμπείρίία  γία τον παρακαί τω κωδίκοί  θείσης νοείίταί  η απασχοί ληση με σχείση
εργασίίας ηί  συί μβαση μίίσθωσης είργου στο δημοί σίο ηί  ίδίωτίκοί  τομεία ηί  αί σκηση επαγγείλματος σε
καθηί κοντα ηί  είργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101
Η  εμπείρίία  λαμβαί νεταί  υποί ψη  μετά  την  απόκτηση  της ζητουί μενης
αποί  την  παρουί σα  ανακοίίνωση  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος
Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, με την
οποίία οί υποψηί φίοί μετείχουν στη δίαδίκασίία επίλογηί ς. 
Γία την αποί δείξη της εμπείρίίας αυτηί ς  βλ. δίκαίολογητίκαί  περίπτωση
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτηί ματος
ανακοίνωί σεων  Συμβαί σεων  εργασίίας  Ορίσμείνου  Χροί νου  (ΣΟΧ)  -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοίχείίο 16. Πίστοποίητίκαί  αποί δείξης εμπείρίίας.
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Οι  τρόποι  υπολογισμού  της  εμπειρίας  για  όλες  τις  ειδικότητες  περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-2-2019» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I.,  ενότητα Ε., υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οί  υποψηί φίοί  γία την  αποί δείξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.  ΠΙΝΑΚΑ Β),  των
λοίπωί ν  ίδίοτηί των  τους  καί  της  εμπείρίίας  τους  οφείίλουν  να  προσκομίίσουν  οί λα  τα
απαίτουί μενα  αποί  την  παρουί σα  ανακοίίνωση  καί  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων
Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» με  σηί μανση  είκδοσης  «12-2-2019»
δίκαίολογητίκαί ,  συί μφωνα  με  τα  ορίζοί μενα  στην  ενοί τητα  «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»  του  Κεφαλαίίου  ΙΙ  του   ανωτείρω  Παραρτηί ματος,
εκτός αποί  την  Υπευί θυνη  Δηί λωση του ν.  1599/1986  που αναφείρεταί  στο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  II,
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοίχείίο 2 του Παραρτηί ματος αυτουί .  

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.«Τίίτλοί, πίστοποίητίκαί  καί βεβαίωί σείς της αλλοδαπηί ς», που απαίτουί νταί αποί  την Ανακοίίνω-

ση,  πρείπεί  απαραίτηί τως  να  συνοδεύονται αποί  επίσημη  μετάφρασή  τους στην  ελληνίκηί

γλωί σσα καί  να είχουν επίκυρωθείί,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα  Ανακοι-

νώσεων  Συμβάσεων  Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)»  με  σηί μανση  είκδοσης  «12-2-

2019» καί είδίκοί τερα στην τελευταίία ενοί τητα του Κεφαλαίίου ΙΙ με τίίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙ-

ΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

2.Τα πίστοποίητίκαί  γνωί σης Η/Υ υποβαί λλονταί υποχρεωτικά είίτε πρωτοί τυπα είίτε σε ευκρίνηί

φωτοαντίίγραφα αποί  αντίίγραφα, τα οποίία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

3.Τα πίστοποίητίκαί  της Ανωί τατης Συνομοσπονδίίας Πολυτείκνων Ελλαί δας (Α.Σ.Π.Ε.), γία οί σους

υποψηφίίους επίκαλουί νταί Πολυτεκνίκηί  ίδίοί τητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρί-

νηί  φωτοαντίίγραφα αποί  αντίίγραφα, τα οποίία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρω-

τοί τυπα.

4.Ο υποψηί φίος προς αποί δείξη των ίδίοτηί των της πολυτεκνίκηί ς,  της τρίτεκνίκηί ς  καί μονογο-

νείϊκηί ς οίκογείνείας συμπληρωί νεί με την είνδείξη  στην αίίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 το σχετίκοί

τετραγωνίίδίο ηί  υποβαί λλεί υπευί θυνη δηί λωση καταί  το αί ρθρο 8 του ν. 1599/1986, προκείμείνου

να δηλωί σεί οί τί καταί  το τρείχον ημερολογίακοί  είτος δεν έχει προσληφθεί στον ίίδίο φορεία αί λλο

μείλος της ίίδίας οίκογείνείας καί νοντας χρηί ση των ως αί νω ίδίοτηί των.

5.Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδίίου ηί  συγγενίκουί  προσωί που θα πρείπεί να προσκομίί -

ζονταί τα δίκαίολογητίκαί  που προβλείπονταί στα σημείία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του ανω-

τείρου Παραρτηί ματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το αί τομο με αναπηρίία αποί  το οποίίο ο υποψηί φίος αντλείί προστασίία είίναί έγ-

γαμο προσκομίίζεταί πίστοποίητίκοί  οίκογενείακηί ς καταί στασης της δικής του οικογένειας καί

πίστοποίητίκοί  οίκογενείακηί ς καταί στασης  της πατρικής του οικογένειας, αποί  τα οποίία θα

προκυί πτεί ο αρίθμοί ς των μελωί ν των εν λοί γω οίκογενείωί ν.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης  «12-2-2019».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρουί σας ανακοίίνωσης,  η οποίία  πρείπεί  να περίείχεί  υποχρεωτίκαί  τα οί ρία
ηλίκίίας καί οί λα τα στοίχείία της παρ. 8 του αί ρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (οί πως ίσχυί εί), να
δημοσίευθείί  σε  δυί ο  (2)  ημερηί σίες  ηί  εβδομαδίαίίες  τοπίκείς  εφημερίίδες  του  νομουί
Θεσσαλονίίκης, εφοί σον εκδίίδονταί. Σε περίίπτωση που εκδίίδεταί μίία εφημερίίδα (ημερηί σία ηί
εβδομαδίαίία) η δημοσίίευση θα γίίνεί στην εφημερίίδα αυτηί  δυί ο (2) φορείς.

Ανάρτηση ολοί κληρης της ανακοίίνωσης [μαζί με το «Παραί ρτημα ανακοίνωί σεων Συμβαί σεων
εργασίίας  Ορίσμείνου  Χροί νου  (ΣΟΧ)»  με  σηί μανση  είκδοσης  «12.2.2019»  και τα  Είδίκαί
Παραρτηί ματα:  (Α1)  Αποί δείξης  Χείρίσμουί  Η/Υ με  σηί μανση είκδοσης  «17.1.2019» καί  (Α2)
Αποί δείξης  γλωσσομαί θείας  με  σηί μανση  είκδοσης «12.4.2019»  να  γίίνεί  στην  είδρα  του
Οργανίσμουί  Συγκοίνωνίακουί  Έργου  Θεσσαλονίίκης  (Ο.Σ.Ε.Θ.  Α.Ε.)  καί  στο  χωί ρο  των
ανακοίνωί σεων του δημοτίκουί  καταστηί ματος του Δηί μου Θείρμης, οί που εδρευί εί ο ανωτείρω
φορείας.   Θα συνταχθείί  καί  σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (συί μφωνα με το
αί ρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 οί πως ίσχυί εί),  το οποίίο θα αποσταλείί  αυθημερόν στο
ΑΣΕΠ είίτε στο e-mail: sox@ asep.gr είίτε στο fax: 210 6467728 ηί  213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οί ενδίαφεροί μενοί καλουί νταί να συμπληρωί σουν την αίίτηση με κωδίκοί  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
καί  να  την  υποβαί λουν,  είίτε  αυτοπροσώπως,  είίτε  με  αί λλο  εξουσίοδοτημείνο  αποί  αυτουί ς
προί σωπο, εφοί σον η εξουσίοδοί τηση φείρεί την υπογραφηί  τους θεωρημείνη αποί  δημοί σία αρχηί ,
είίτε  ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφείία  της  υπηρεσίίας  μας  στην
ακοί λουθη δίευί θυνση:  Θεσσαλονίκη στο Αγροτεμάχιο 51,  Θέρμη,  Κτίριο Β1,  Ganas &
Ganas, Τ.Κ. 57001 υποί ψίν κ. Ζωηί ς Γεροθανασίίου (τηλ. Επίκοίνωνίίας: 2310 483070).

Στην  περίίπτωση  αποστοληί ς  των  αίτηί σεων  ταχυδρομίκωί ς  το  εμπροί θεσμο  των  αίτηί σεων
κρίίνεταί  με  βαί ση  την  ημερομηνίία  που  φείρεί  ο  φαί κελος  αποστοληί ς,  ο  οποίίος  μεταί  την
αποσφραί γίσηί  του επίσυναί πτεταί στην αίίτηση των υποψηφίίων.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογίζοί μενες
ημερολογίακαί ) καί αρχίίζεί  αποί  την  εποί μενη  ημείρα  της  τελευταίίας  δημοσίίευσης  της
παρουί σας σε τοπίκείς εφημερίίδες ηί  της αναί ρτησηί ς της στο καταί στημα της υπηρεσίίας μας καί
στο  χωί ρο  ανακοίνωί σεων  του  δημοτίκουί  καταστηί ματος,  εφοί σον  η  αναί ρτηση  είίναί  τυχοί ν
μεταγενείστερη  της  δημοσίίευσης  στίς  εφημερίίδες.  Η  ανωτείρω  προθεσμίία  ληί γεί  με  την
παρείλευση  ολοί κληρης  της  τελευταίίας  ημείρας  καί   εαί ν  αυτηί  είίναί,  καταί  νοί μο,  εξαίρετεία
(δημοί σία  αργίία  ηί  μη  εργαί σίμη),   τοί τε  η  ληί ξη  της  προθεσμίίας  μετατίίθεταί  την  εποί μενη
εργαί σίμη ημείρα. 

Οί υποψηί φίοί μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αίτηί σεων: α) στην υπηρεσίία μας
στην ανωτείρω δίευί θυνση· β) στο δίκτυακοί  τοί πο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) καί συγκεκρίμείνα
ακολουθωί ντας αποί  την κεντρίκηί  σελίίδα τη δίαδρομηί : Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  
Διαγωνισμών  Φορέων   Ορ.  Χρόνου  ΣΟΧ γ)  στα καταί  τοί πους  Κείντρα Εξυπηρείτησης
Πολίτωί ν (ΚΕΠ) αλλαί  καί στην ηλεκτρονίκηί  τους δίευί θυνση (www.kep.gov.gr), απ' οί που μείσω
της δίαδρομηί ς:  Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ   θα οδηγηθουί ν στην
κεντρίκηί  σελίίδα του δίκτυακουί  τοί που του ΑΣΕΠ καί αποί  εκείί θα είχουν προί σβαση στα είντυπα
μείσω της δίαδρομηί ς: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ.  
Χρόνου ΣΟΧ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφουί  η υπηρεσίία μας επεξεργαστείί τίς αίτηί σείς των υποψηφίίων, τους καταταί σσεί βαί σεί των
κρίτηρίίων του νοί μου (οί πως αναλυτίκαί  αναφείρονταί στο Παραί ρτημα της ανακοίίνωσης). Η
κατάταξη των υποψηφίίων, βαί σεί της οποίίας θα γίίνεί η τελική επιλογή γία την προί σληψη
με συί μβαση εργασίίας ορίσμείνου χροί νου, πραγματοποίείίταί ως εξηί ς: 

1.  Προηγούνται στην  καταί ταξη  οί  υποψηί φίοί  που  δίαθείτουν  τα  κύρια  προσόντα της
είδίκοί τητας καί ακολουθουί ν οί είχοντες τα επίκουρίκαί  (Α΄  επικουρίας ). 

2.  Η καταί ταξη μεταξυί  των υποψηφίίων που είχουν τα ίίδία προσοί ντα  (κύρια ή επικουρικά)
γίίνεταί καταί  φθίίνουσα σείραί  με βαί ση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρωί νουν αποί  τα
βαθμολογουί μενα  κρίτηί ρία  καταί ταξης  (χρόνος  ανεργίας,  πολυτεκνική  ιδιότητα,  τριτεκνική
ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία,
αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

3. Στην περίίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίίων στη συνολίκηί  βαθμολογίία προηγείίταί αυτοί ς που
είχεί τίς περίσσοί τερες μοναί δες στο πρωί το βαθμολογουί μενο κρίτηί ρίο  (χρόνος ανεργίας) καί,
αν  αυτείς  συμπίίπτουν,  αυτοί ς  που  είχεί  τίς  περίσσοί τερες  μοναί δες  στο  δευί τερο  κρίτηί ρίο
(αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) καί ουί τω καθεξηί ς. Αν εξαντληθουί ν οί λα τα κρίτηί ρία,
η σείραί  μεταξυί  των υποψηφίίων καθορίίζεταί με δημοί σία κληί ρωση.

Τα  κωλύματα  της  οκτάμηνης  απασχόλησης  και  του  Π.Δ.  164/2004  (24μηνης
απασχόλησης)  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
Μεταί  την καταί ρτίση των πίναί κων, η υπηρεσίία 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  καταί στημα  των  γραφείίων  μας,  τους
οποίίους πρείπεί να αποστείίλεί  άμεσα γία είλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενωί  θα συνταχθείί  και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης (συί μφωνα με το αί ρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 οί πως ίσχυί εί) το
οποίίο  θα  υπογραφείί  αποί  δυί ο  (2)  υπαλληί λους  της  υπηρεσίίας.  Το  πρακτίκοί  αυτοί  θα
αποσταλείί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είίτε στο e-mail: sox@asep.gr είίτε στο fax: 210 6467728 ηί
213 1319188.

Καταί  των πίναί κων αυτωί ν, επίτρείπεταί στους ενδίαφεροί μενους η αί σκηση ένστασης, μείσα σε
αποκλείστίκηί  προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),  η  οποίία
αρχίίζεί αποί  την εποί μενη ημείρα της αναί ρτησηί ς τους. Η είνσταση κατατίίθεταί ηί  αποστείλλεταί
με  συστημείνη  επίστοληί  στη  Διοικητική  Υπηρεσία  του  Αποκεντρωμένου  Τμήματος
ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Κτίίρίο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργίκηί ς Σχοληί ς 65, Τ.Κ. 57001, Θείρμη) καί,
γία να εξεταστείί,  πρείπεί  να συνοδευί εταί  αποί  αποδείκτίκοί  καταβοληί ς  παραβόλου είκοσι
ευρώ (20 €), που είχεί εκδοθείί  είτε μείσω της εφαρμογηί ς του ηλεκτρονίκουί  παραβοί λου (e-
παραί βολο),  βλ.  λογοί τυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον δίαδίκτυακοί  τοί πο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr),  είτε αποί  Δημοί σία Οίκονομίκηί  Υπηρεσίία (Δ.Ο.Υ.).   Ο υποψηί φίος πρείπεί  να
αναγραί ψεί τον κωδίκοί /αρίθμοί  του παραβοί λου στην είνσταση καί να καταβαί λεί το αντίίτίμο
του  ηλεκτρονίκουί  παραβοί λου  μείχρί  τη  ληί ξη  προθεσμίίας  υποβοληί ς  των  ενσταί σεων.  Σε
περίίπτωση που η υποβληθείίσα είνσταση γίίνεί δεκτηί , το καταβληθείν ποσοί  επίστρείφεταί στον
ενίσταί μενο.

Σελίδα 9 από 10

ΑΔΑ: 6ΑΤΨ46ΜΩΜΖ-ΙΗ6

ΑΔΑ: 6ΑΤΨ46ΜΩΜΖ-ΙΗ6



Η  υπηρεσίία  οφείίλεί  να  αποστείίλεί  στο  ΑΣΕΠ  εντοί ς  τριών  (3) εργαί σίμων  ημερωί ν
φωτοαντίίγραφα  των  αίτηί σεων  καί  των  δίκαίολογητίκωί ν  των  υποψηφίίων  που  είχουν
υποβαί λεί είνσταση καταί  των πίναί κων καταί ταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσίία προσλαμβαί νεί το προσωπίκοί  με συί μβαση εργασίίας ίδίωτίκουί  δίκαίίου ορίσμείνου
χροί νου  αμέσως  μετά την  καταί ρτίση  των  πίναί κων  καταί ταξης  των  υποψηφίίων.  Τυχοί ν
αναμόρφωση των πίναί κων βαί σεί αυτεπαί γγελτου ηί  κατ’  είνσταση ελείγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπαί γεταί ανακαταί ταξη των υποψηφίίων,  εκτελείίταί  υποχρεωτικά αποί  το φορεία,  ενωί
απολυί ονταί  οί  υποψηί φίοί  που δεν  δίκαίουί νταί  προί σληψης  βαί σεί  της  νείας  καταί ταξης.  Οί
απολυοί μενοί λαμβαί νουν τίς αποδοχείς που προβλείπονταί γία την απασχοί λησηί  τους είως την
ημείρα της αποί λυσης, χωρίίς οποίαδηί ποτε αποζημίίωση αποί  την αίτίία αυτηί . 

Προσληφθείντες  οί  οποίίοί  αποχωρουί ν  πρίν  αποί  τη  ληί ξη  της  συί μβασηί ς  τους,
αντικαθίστανται με  αί λλους αποί  τους εγγεγραμμείνους καί  δίαθείσίμους στον πίίνακα της
οίκείίας είδίκοί τητας, καταί  τη σείραί  εγγραφηί ς τους σε αυτοί ν.

Σε καί θε περίίπτωση,  οί  υποψηί φίοί που προσλαμβαί νονταί είίτε κατοί πίν αναμοί ρφωσης των
πίναί κων  αποί  το  ΑΣΕΠ  είίτε  λοί γω  αντίκαταί στασης  αποχωρουί ντων  υποψηφίίων,
απασχολουί νταί  γία  το  υπολειπόμενο,  καταί  περίίπτωση,  χρονίκοί  δίαί στημα  καί  μείχρί
συμπληρωί σεως της εγκεκριμένης διάρκειας της συί μβασης εργασίίας ορίσμείνου χροί νου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το  «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«12.2.2019»,  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
επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά
και  στα Ειδικά Παραρτήματα:  (Α1) Απόδειξης Χειρισμού  Η/Υ με σήμανση έκδοσης
«17.1.2019» και  (Α2)  Απόδειξης  γλωσσομάθειας  με  σήμανση έκδοσης «12.4.2019»,
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 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

              ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΝΑΣ
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