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ΠΕΡΙΛΗΨΗ της Ανακοίνωσης υ̟' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ήµος Νέας Προ̟οντίδας
Έχοντας υ̟όψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις της ̟αρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 ό̟ως ισχύουν.
Τις διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, ό̟ως ισχύει.
Τις διατάξεις των άρθρων 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης, ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010).
Την υ̟' αριθµ. 103/2011 (Α∆Α: 4ΑΗΟΩΚΤ-Ο) α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το αριθ. οικ. 28955/16.6.2011 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, µε το ο̟οίο ανακοινώνεται στο ∆ήµο µας ότι µε την αριθ. οικ. 28484/16.6.2001 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 2 ̟αρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και ̟ροσλήψεων
στο ∆ηµόσιο Τοµέα» (ΦΕΚ 280/Α) ό̟ως ισχύει, εγκρίθηκε η α̟ασχόληση δέκα (10) ατόµων, µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών υ̟ηρεσιών αντα̟οδοτικού χαρακτήρα των κατωτέρω ειδικοτήτων: ̟έντε (5) Υδραυλικών κατηγορίας ∆Ε και ̟έντε (5) Εργατών Ύδρευσης κατηγορίας ΥΕ.
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου µας ( ΦΕΚ 587/τΒ΄/14-4-2011).
Ανακοινώνει

Την ̟ρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για
την κάλυψη ε̟οχικών ή ̟αροδικών αναγκών των υ̟ηρεσιών αντα̟οδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Νέας
Προ̟οντίδας, ̟ου εδρεύει στα Νέα Μουδανιά, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υ̟ηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα α̟αιτούµενα (τυ̟ικά και τυχόν
̟ρόσθετα) ̟ροσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υ̟ηρεσία

Έδρα υ̟ηρεσίας
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∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υ̟ηρεσία

Έδρα υ̟ηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων
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∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Υδραυλικοί

8 µήνες

2
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∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

∆Ε Υδραυλικοί

4 µήνες

3
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∆ήµος Νέας
Προ̟οντίδας

Νέα Μουδανιά

ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης

8 µήνες

5

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)

115
και
116

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α.Αδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος τεχνίτη Υδραυλικού.
β. Οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σ̟ουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή
Τεχνικών Ε̟αγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή άλλοδα̟ής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος µεταδευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης (ΙΕΚ) ή δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας
για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η α̟αιτούµενη άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν καθίσταται δυνατή η ̟λήρωση των θέσεων α̟ό υ̟οψήφιους µε τα
̟ροσόντα της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, ε̟ιτρέ̟εται η κάλυψή τους α̟ό υ̟οψηφίους µε την
̟ροαναφερόµενη άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος και οµώνυµο ή αντίστοιχο α̟ολυτήριο τίτλο
αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδα̟ής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο
σχολής της αλλοδα̟ής.
Γίνεται ε̟ίσης δεκτός ο̟οιοσδή̟οτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υ̟ηρεσίας, ότι η α̟αιτούµενη άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυ̟ολογισµό και εµ̟ειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι θέσεις δεν καλυφθούν α̟ό υ̟οψηφίους µε τα ̟ροσόντα της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, ε̟ιτρέ̟εται η κάλυψή τους α̟ό υ̟οψηφίους µε την ̟ροαναφερόµενη
άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος, τουλάχιστον τριών (3) ετών αντίστοιχη εµ̟ειρία, (µετά την
α̟όκτηση της άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος) και Α̟ολυτήριο τίτλο Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης (δηλ. α̟ολυτήριο 3ταξίου Γυµνασίου ή για υ̟οψηφίους ̟ου έχουν α̟οφοιτήσει µέχρι
και το 1980 α̟ολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο α̟ολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή Α̟ολυτήριο Τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Ε̟αγγελµατικής
Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιµο τίτλο της
αλλοδα̟ής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν καθίσταται δυνατή η ̟λήρωση των θέσεων α̟ό υ̟οψηφίους µε την ανω-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σ̟ουδών
και
λοι̟ά α̟αιτούµενα (τυ̟ικά & τυχόν ̟ρόσθετα) ̟ροσόντα)
τέρω εµ̟ειρία (τουλάχιστον τριών (3) ετών) ε̟ιτρέ̟εται η κάλυψή τους µε αντίστοιχη εµ̟ειρία
τουλάχιστον έξι (6) µηνών (µετά την α̟όκτηση της άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος) τηρουµένων
των λοι̟ών ̟ροσόντων της Β΄ ε̟ικουρίας.

117

∆εν α̟αιτείται τίτλος σ̟ουδών (άρθρο 5 ̟αρ. 2 του Ν. 2527/1997)

Οι υ̟οψήφιοι όλων των ειδικοτήτων ̟ρέ̟ει να είναι ηλικίας α̟ό 18 έως 65 ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υ̟οβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την
υ̟οβάλουν, είτε αυτο̟ροσώ̟ως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτούς ̟ρόσω̟ο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υ̟ογραφή τους θεωρηµένη α̟ό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
ε̟ιστολή, στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 63200, Νέα
Μουδανιά, α̟ευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού ∆ιοικητικής Μέριµνας, υ̟όψιν κ.
∆αλαµ̟ίρα Κώστα και κ. Χατζο̟ούλου Ανθής, (τηλ. ε̟ικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804).
Στην ̟ερί̟τωση α̟οστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο φάκελος α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση
των υ̟οψηφίων.
Κάθε υ̟οψήφιος δικαιούται να υ̟οβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας ̟ροσω̟ικού
(∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών ̟ροσω̟ικού σε µία ή ̟ερισσότερες αιτήσεις
συνε̟άγεται αυτοδικαίως σε κάθε ̟ερί̟τωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και α̟οκλεισµό του υ̟οψηφίου
α̟ό την ̟εραιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα των
κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ ε̟ιτρέ̟εται µόνο όταν στην ανακοίνωση ̟ροβλέ̟ονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε
̟ου µ̟ορεί να καλυφθούν ε̟ικουρικώς µε εµ̟ειρία και τίτλο υ̟οχρεωτικής εκ̟αίδευσης όσο και θέσεις
κατηγορίας ΥΕ. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο υ̟οψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµο̟οιήσει µία µόνο αίτηση
στην ο̟οία θα αναγράψει κατά σειρά ̟ροτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) ̟ου
ε̟ιδιώκει.
Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υ̟ολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει
α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της ̟αρούσας σε το̟ικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστηµα της υ̟ηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να αναζητήσουν τα έντυ̟α των αιτήσεων: α) στην υ̟ηρεσία µας στην ανωτέρω
διεύθυνση β) στο δικτυακό τό̟ο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας α̟ό την
κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυ̟α αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ε̟οχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά
τό̟ους Κέντρα Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
α̟' ό̟ου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τό̟ου του ΑΣΕΠ και α̟ό εκεί θα έχουν ̟ρόσβαση στα έντυ̟α µέσω της
διαδροµής: Έντυ̟α αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Ε̟οχικού (ΣΟΧ).

Ο ∆ήµαρχος

∆αµιανός Ηλ. Ιορδανίδης
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