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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ψ  Η υπ΄αριθ. ΟΦ 2 /2011
για τη σύναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ
Ο Δήμαρχος Έδεσσας
΄Εχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
2. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 49 παπ. 8γ ηος Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄/31-3-2011)
«Καηαπολέμηζη ηηρ θοποδιαθςγήρ και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Υποςπγείος
Οικονομικών».
4. Σην υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Υ.ΕΓΚΡ.1/51/13862/26-09-2011 Εγκριτική
Απόφαση της Σετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΤ:
33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Σομέα, ΥΕΚ
280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει, σύμφωνα με το αριθ. οικ. 43117/3-10-2011
έγγραφο του Τπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
5. Σην αριθ. 136/2011 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου απόφαση του
Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Έδεσσας περί «Καθορισμού αριθμού και
ειδικοτήτων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου για τις
υπηρεσίες του Δήμου Έδεσσας».
6. Σην αριθ. ΔΤ/23-11-2011 βεβαίωση της Οικονομικής Τπηρεσίας του
Δήμου Έδεσσας για την ύπαρξη πιστώσεων.
7. Σον Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας (ΥΕΚ 2490/τ.
Β΄/04-11-2011) του Δήμου Έδεσσας.

Ανακοινώνει
Σην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και
παροδικών αναγκών του Δήμου Έδεσσας, που εδρεύει στην Έδεσσα, 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):

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Τπηρεσία
Έδρα
Ειδικότητα
Διάρκεια Αριθμός
Θέσης
Τπηρεσίας
σύμβαση ατόμων
ς
101
Δήμος
Έδεσσα
ΤΕ Εργατών-τριών
8 μήνες
8
Έδεσσας
Καθαριότητας
Δήμος
Έδεσσα
ΤΕ Εργατών-τριών
8 μήνες
1
102
Έδεσσας
Νεκροταφείων
ΔΕ
Οδηγών
Δήμος
103
Έδεσσα
απορριμματοφόρου 8 μήνες
4
Έδεσσας
αυτοκινήτου
ΔΕ
Φειριστών
Δήμος
104
Έδεσσα
Μηχανημάτων
8 μήνες
2
Έδεσσας
Έργων (Γκρέϊντερ)
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Σίτλος σπουδών και
θέσης
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997
101
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997
102
103

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Σεχνικού Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Τποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου
σπουδών ΣΕΕ ειδικότητας Μηχανών και υστημάτων Αυτοκινήτου ή
Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Σμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Σεχνικής Επαγγελματικής χολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή
χολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου
ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Ηλεκτρολογικών υστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών υστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΣΕΕ ή
- Ηλεκτρικού υστήματος Αυτοκινήτου ΣΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου χολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Σεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
υμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
υμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού χολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Σεχνικής χολής 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 άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
υμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού χολείου)
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Σεχνικής χολής 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 άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις
υμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν.
ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Τποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+ Ε΄ από την 10η
επτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το πδ

4

74/2008 (ΥΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).
ύμφωνα με το ίδιο πδ όσοι υποψήφιοι απέκτησαν μία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης μέχρι και την 9η
επτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η επτεμβρίου
2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την
Τπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του
ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή
περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την
ανακοίνωση.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: ε περίπτωση που η Τπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω Πιστοποιητικού
(ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΤ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης,
πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία
έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την
προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης,
πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
ε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή
φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
α) η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος
αδυναμίας καθώς και
β) η προσκόμιση Τπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται
από την προκήρυξη.
την περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας Τπηρεσίας του Τπουργείου υγκοινωνιών «περί
ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής»

104

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄ και τάξης Α΄,
σύμφωνα με το π.δ. 31/1990.

5

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικών Επαγγελματικών χολών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή χολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 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 μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄ και τάξης Α΄ σύμφωνα
με το π.δ 31/1990.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ) 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 ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄ και τάξης Α΄,
σύμφωνα με το π.δ 31/1990.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού χολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Σεχνικής χολής 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 και αντίστοιχος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά από την απόκτηση της
παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
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α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄ και τάξης Α΄,
σύμφωνα με το π.δ 31/1990.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού χολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Σεχνικής χολής 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 και αντίστοιχος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά από την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.
ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ
Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά θερμικά μηχανήματα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες
μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την
αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες
μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.
Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα μηχανήματα τότε γίνονται δεκτές και οι
άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.Δ. της
7//6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας
υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.Δ.
της 7/6/1946, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.
την περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τπουργείου υγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής».
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Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ:
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε
πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής
σειρά:
- Για τις θέσεις με κωδικούς: 101, 102, 103, 104.
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Έδεσσας (Α΄ βαθμός
εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού
Πέλλας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας).
(3) Έπονται οι δημότες όλων των Νομών της Φώρας (Γ΄ βαθμός
εντοπιότητας).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΛΟΙΠΨΝ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται
μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 75 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαηο όρηο ηοσς 12 κήλες)
μήνες
1 1 2 2 3 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
μονάδες

0

0

0

0

0

200

275

350

425

500

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)
Αριθμός ηέκνων
4
5
6
7
8
3*
μονάδες

150

200

250

300

350

400

575

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθορά κόλο ηις ειδικές περιπηώζεις ποισηεθλίας με ηρία (3) ηέκνα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο)
Αριθμός ηέκνων
1
2
3
μονάδες

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΔΑ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)
….
Αριθμός ηέκνων
1
2
3
4
5
….
μονάδες
50
100
150
200
250
7. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά ψεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20)
Καηηγορίες ΠΕ & ΤΕ
5
…
5 5,5 …
6
…
6,5 …
7 …
7,5 …
8 …
8,5 …
9
…
9,5 …
10
Καηηγορία ΔΕ
μονάδες

….

10
2

11 ….

200 ……

220……

12

….

240……

13

….

260……

8. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έως 60 κήλες)
1
2 2 3
4
5
6
7
Μήνες εμπειρίας
μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

14

….

15

280……

….

300……

16

….

320……

17

….

18

340……

….

360……

19 ….
380……

20
400

8

9

10

11

12

13

14

…..

57

58

59

60 και άνω

56

63

70

77

84

91

98
…

….

399

406

413

420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΛΑΔΟΤ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων, νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό
τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της
προς πλήρωση θέσης.
ΚΨΔΙΚΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΘΕΕΨΝ
103, 104
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της
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ζητούμενης κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση
άδειας οδήγησης και άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων
αντίστοιχα.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ.
δικαιολογητικά
περίπτωση Α(1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του παραρτήματος ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Φρόνου (ΟΦ) – ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΤΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε
οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΨΔΙΚΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΘΕΕΨΝ
101, 102
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Γ΄ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του
Παραρτήματος
ανακοινώσεων
υμβάσεων
εργασίας
Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) – ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΙ., στοιχείο 19.
Πιστοποιητικό απόδειξης εμπειρίας.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες
περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων υμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)» (βλ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε.,
υποενότητα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα
απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων υμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)» δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων
υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)».
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. ε 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
υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)» να γίνει στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού
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καταστήματος του δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. 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 ΑΕΠ στο fax: 210 6467728.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ
ΑΕΠ ΟΦ.1 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: Πλατεία Αιγών, 582 00 Έδεσσα, απευθύνοντάς την στην Τπηρεσία
Προσωπικού υπόψη κ. Μαριάνθης Ρούσκα (τηλ. επικοινωνίας: 2381350733).
την 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 ΣΕ ή ΔΕ ή ΤΕ). 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 ΤΕ
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 ΤΕ. την
περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος της ΤΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην
οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών
ΔΕ και ΤΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Υορέων  Εποχικού (ΟΦ)·
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής:
ύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων 
Διαγωνισμών Υορέων  Εποχικού (ΟΦ).
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας
επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους
κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο
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Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για
τους κωδικούς θέσης που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας
που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).
2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες
τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄
επικουρίας κ.ο.κ.).
3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια
προσόντα (κύρια ή επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που
συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές
οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
4. την 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 τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η
σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Σο κώλυμα της 24μηνης απασχόλησης (άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ 164/2004) δεν
υφίσταται στην περίπτωση ΟΣΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συστάθηκε από τη
συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων Δήμων ή Κοινοτήτων.
ΠΡΟΟΦΗ: Σο ανωτέρω κώλυμα θα υφίσταται στην περίπτωση
συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: 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 ΑΕΠ, 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.
Σο πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΕΠ στο fax: 210 6467728.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο
ΑΕΠ (Λεωφόρος
Γεωργικής χολής 65 Κτίριο Ζέντα, 57001 ΘΕΡΜΗ) και, για να εξεταστεί,
πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα
ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία (Δ.Ο.Τ.). ε
περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

11

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που
έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων. Συχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄
ένσταση ελέγχου του ΑΕΠ 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.
ε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «13/01/2011», το οποίο περιλαμβάνει: i)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με
κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΦ.1, 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 ΑΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών φορέων 
Εποχικού (ΟΦ).

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΔΕΑ

Δημήτριος Γιάννου
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