
                                                                                ΑΔΑ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Θέρμη 25 Φεβρουαρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ.: 8153

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                                                         

Δ/νση     : Δημοκρατίας 1  

Τ.Κ.         : 57001 Θέρμη

Πληροφ  : Καραμούτσιου Βασιλική 

Τηλ.         : 2313 300747

FAX         : 2313 300719 

E-mail      :v.karamoutsiou@thermi.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2019  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6)

ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  με  την  παροχή  υπηρεσιών

ανταποδοτικού  χαρακτήρα   του   Δήμου  Θέρμης,  που  εδρεύει  στη  Θέρμη  Νομού

Θεσσαλονίκης  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 Θέρμης Θέρμη
Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ 

Τεχνιτών

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

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 Οικοδόμων

102 Δήμος Θέρμης
Θέρμη

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ 

Ηλεκτρολόγων

 (Αρχιτεχνίτη Εναερίτη)

8 μήνες 1

103 Δήμος Θέρμης
Θέρμη

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ

 Ηλεκτρολόγων

 (Εγκαταστάτη

Εναερίτη)

8 μήνες 1

104 Δήμος Θέρμης
Θέρμη

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ

 Επόπτη

 Καθαριότητας

8 μήνες 1

105 Δήμος Θέρμης
Θέρμη

Ν. Θεσσαλονίκης

ΥΕ

 Επιστάτη

Καθαριότητας

8 μήνες 1

                                        ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας   Κτίστη  ή  Τοιχοποιών  και

Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου  και  Αόπλου Σκυροδέματος  ή  Γυψαδόρος -

2
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ΔΕ 

Τεχνιτών

Οικοδόμων

101

ΔΕ 

Τεχνιτών

Οικοδόμων

Σοβατζής  ή  Κτιριακών  Έργων  ή  Τεχνίτης  Οικοδομικών  Εργασιών  (Κτίστης

πλινθοδομών  -  γύψου  -  επιχρίσματος  -  μονώσεων  -  σκυροδέματος)   ή  αντίστοιχο

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  ή

Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α΄  ή  Β΄

κύκλου  σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού

Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής  Σχολής ή Τεχνικής

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ

του Ν.  1346/1983 ή Ν.  3475/2006 ή άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικής  μονάδας της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής

σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 Εκ-

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

ισότιμος  τίτλος  της  αλλοδαπής  και  αντίστοιχη  εμπειρία  τουλάχιστον  τριών (3)

ετών.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( δηλ. απολυτήριο

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980

απολυτήριο  Δημοτικού  Σχολείου)  ή  ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης

3
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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  και  αντίστοιχη εμπειρία

τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

102

ΔΕ 

Ηλεκτρολόγων

 (Αρχιτεχνίτη

Εναερίτη)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Αρχιτεχνίτη  ή  Εργοδηγού  (ηλεκτρολόγου)  ΣΤ’

ειδικότητας εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄

ειδικότητας του π.δ. 108/2013), όπως ισχύει (*).

β) Ο ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006  ή

άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων της  ημεδαπής  ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης

ειδικότητας. 

Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της αρμόδιας για την

έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό

και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

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

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Αρχιτεχνίτη  ή  Εργοδηγού  (ηλεκτρολόγου)  ΣΤ’

ειδικότητας εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄

ειδικότητας του π.δ. 108/2013) όπως ισχύει (*).

β) Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης

τεχνικής  σχολής  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολής  της

αλλοδαπής.  Γίνεται  επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος

υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η
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102

ΔΕ 

Ηλεκτρολόγων

 (Αρχιτεχνίτη

Εναερίτη)

ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου

είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

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

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Αρχιτεχνίτη  ή  Εργοδηγού  (ηλεκτρολόγου)  ΣΤ’

ειδικότητας εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄

ειδικότητας του π.δ. 108/2013), όπως ισχύει.

β)  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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  και  αντίστοιχη  εμπειρία

τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης

επαγγέλματος (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

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

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Αρχιτεχνίτη  ή  Εργοδηγού  (ηλεκτρολόγου)  ΣΤ’

ειδικότητας εναερίων και υπογείων δικτύων ή άδεια Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄

ειδικότητας του π.δ. 108/2013), όπως ισχύει.

β)  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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  και  αντίστοιχη  εμπειρία

τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών,   μετά  την  απόκτηση  της  παραπάνω  άδειας  άσκησης

επαγγέλματος (*). 
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(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.108/2013,

εφόσον  στη  νέα  αυτή  άδεια  δεν  αναγράφεται  η  αρχική  άδεια  και  η

ημεροχρονολογία  κτήσης  αυτής,  οφείλουν  να  προσκομίσουν  σχετική  βεβαίωση

της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η  εν  λόγω  βεβαίωση  απαιτείται,  προκειμένου  να  προσμετρηθεί  το

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

103

ΔΕ

 Ηλεκτρολόγων

 (Εγκαταστάτη

Εναερίτη)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  ηλεκτρολόγου  ΣΤ’

ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄

ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει (*).

β) Ο ομώνυμος  ή  αντίστοιχος  τίτλος  ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Σχολών  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006  ή

άλλος  ισότιμος  τίτλος  σχολικών  μονάδων της  ημεδαπής  ή αλλοδαπής,  αντίστοιχης

ειδικότητας. 

Γίνεται  επίσης  δεκτός  οποιοσδήποτε  τίτλος  ΙΕΚ ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή

άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει  βεβαίωση της αρμόδιας για την

έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η  ανωτέρω  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό

και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

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

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  ηλεκτρολόγου  ΣΤ΄

ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄

ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει (*).

β) Ο  ομώνυμος  ή  αντίστοιχος,  απολυτήριος  τίτλος  αναγνωρισμένης  κατώτερης

τεχνικής  σχολής  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  και  αντίστοιχος  τίτλος  σχολής  της

6
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103

ΔΕ

 Ηλεκτρολόγων

 (Εγκαταστάτη

Εναερίτη)

αλλοδαπής.  Γίνεται  επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος

υποβάλλει  βεβαίωση  της  αρμόδιας  για  την  έκδοση  της  άδειας  υπηρεσίας,  ότι  η

ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου

είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

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

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  ηλεκτρολόγου  ΣΤ’

ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄

ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει.

 β)  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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  και  αντίστοιχη  εμπειρία

τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης

επαγγέλματος (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

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

α)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή  ηλεκτρολόγου  ΣΤ’

ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄

ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει.

β)  Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον  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  και  αντίστοιχη  εμπειρία

τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών,   μετά  την  απόκτηση  της  παραπάνω  άδειας  άσκησης
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επαγγέλματος (*). 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.108/2013,

εφόσον  στη  νέα  αυτή  άδεια  δεν  αναγράφεται  η  αρχική  άδεια  και  η

ημεροχρονολογία  κτήσης  αυτής,  οφείλουν  να  προσκομίσουν  σχετική  βεβαίωση

της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η  εν  λόγω  βεβαίωση  απαιτείται,  προκειμένου  να  προσμετρηθεί  το

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

104

ΔΕ

 Επόπτη

 Καθαριότητας

Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή

μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

105

ΥΕ

 Επιστάτη

Καθαριότητας

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυ-

μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δη-

μοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

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

τίτλος της αλλοδαπής.

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

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 «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης  «12-2-2019» δικαιολογητικά,

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ενότητα  «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.  
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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 επικυρωθεί,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα

Ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου (ΣΟΧ)» με  σήμανση έκδοσης

«12-2-2019» και  ειδικότερα  στην  τελευταία  ενότητα  του  Κεφαλαίου  ΙΙ  με  τίτλο

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

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 αντίγραφα,  τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε

πρωτότυπα.

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

μονογονεϊκής  οικογένειας  συμπληρώνει  με  την  ένδειξη  x το  σχετικό  τετραγωνίδιο,  στην

αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6,  ή  υποβάλλει  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 δικαιολογητικά 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 προσκομίζεται 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 οικογενειών.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-2-2019».
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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, 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:  Δήμο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001 Θέρμη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα

Προσωπικού  υπόψη  κ.  Βασιλικής  Καραμούτσιου  και  Μιχάλη  Μποσταντζόγλου  (τηλ.

επικοινωνίας:  2313  300747,  2313  300742).  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  (ΔΕ  ή  ΥΕ).  Η  σώρευση  θέσεων  διαφορετικών  κατηγοριών

προσωπικού  σε μία  ή περισσότερες  αιτήσεις  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  σε κάθε  περίπτωση

ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ

επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί

να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις

κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει

μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων

(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

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  Θέρμης,  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.  Έναρξη υποβολής από

27 Φεβρουαρίου έως και 8 Μαρτίου 2019.

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
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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.

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, 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

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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