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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα 11/1/2016
Αρ.πρωτ.62

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού

Δικαίου ορισμένου Χρόνου
με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μηνών για απρόβλεπτες  και

επείγουσες ανάγκες του Δήμου Ύδρας

Ο Δήμος Ύδρας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών  Υπαλλήλων»  (ΦΕΚ  143/Α/2007)  περί  πρόσληψης  προσωπικού  για
απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες.

3. Την  υπ΄αρ.πρωτ.205451/23-10-2015  απόφαση  της  Εντεταλμένης  Συμβούλου
Πολιτικής  Προστασίας  της  Περιφέρειας  Αττικής,  με  την  οποία  ο  Δήμος  Ύδρας
κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να
αντιμετωπισθεί  η  υπάρχουσα  δυσμενής  κατάσταση,  λόγω  των  ακραίων  καιρικών
φαινομένων που έπληξαν την περιοχή την 23-10-2015.

4. Την υπ΄αριθ.159/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας, σχετικά με την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
διάρκειας  έως  οκτώ  (8)  μηνών  και  ειδικότερα  την  πρόσληψη,  ενός  (1)  ατόμου,
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού καθώς και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών.

5. Την  Α.Π.96895/52106/30-12-2015  Απόφαση  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  περί
νομιμότητας  της  υπ΄αριθ.159/2015  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ύδρας,
σχετικά  με  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου    Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια 
απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την 
κήρυξη έκτακτης ανάγκης δηλαδή έως την 23η Ιουνίου 
2016, συνολικά δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου : ενός (1) ατόμου 
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ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού καθώς και ενός (1) ατόμου 
ειδικότητας ΥΕ Εργατών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

112 Δήμος Ύδρας Ύδρα ΠΕ Διοικητικού
Έως

23/6/2016
1

113 Δήμος Ύδρας Ύδρα ΥΕ Εργατών
Έως

23/6/2016
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

112
Δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ή ισότιμων σπουδών της αλλοδαπής.

113 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997)

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  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. 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

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….

μονάδες 50 100 150 200 250 ….

        7. 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

       8. 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
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 
που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι       του Δήμου Ύδρας, ο οποίος αριθμεί 
πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν.4057/2012).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας  Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  υποψήφιοι  για  την  απόδειξη  των  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  ,  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)» δικαιολογητικά,  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο
Παράρτημα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση
έκδοσης «23-1-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  [μαζί με  το  «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-1-2015» να
γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος  του  δήμου  στον  οποίο  εδρεύει  η  υπηρεσία.  Θα  συνταχθεί  και  σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3
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: Ύδρα 18040, απευθύνοντάς την στις διοικητικές υπηρεσίες, υπόψη
Δηλαβέρη Στ. (τηλ. επικοινωνίας: 2298320200).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.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι πέντε  (5)  ημέρες  (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της στο
κατάστημα  της  υπηρεσίας  μας  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  δημοτικού
καταστήματος.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. 
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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: Έντυπα αιτήσεων 
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (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:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με
σήμανση  έκδοσης  «23-1-2015»,  το  οποίο  περιλαμβάνει:  i)  οδηγίες  για  τη
συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, 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
εντύπου της  αίτησης δηλαδή:  Κεντρική σελίδα/  έντυπα αιτήσεων/Διαγωνισμών
φορέων/Εποχικού ΣΟΧ.

ο Δήμαρχος Ύδρας

Γεώργιος Κουκουδάκης
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