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                                                                                              Αρναία 7/12/2016 
                                                                                                Αρ. Πρωτ. 809                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/ 2016 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-
2012). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 
161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή 
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 1 του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη 
των φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016). 

7. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της 
παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

8. Την υπ΄αριθμ. 17/21-3-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  έτους 2016 με προέλευση των πιστώσεων από 
ιδίους πόρους της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. ’’Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ‘’ >>. 

9. Το υπ΄αριθμ. 7196/04-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: 
«Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> Νομού Χαλκιδικής (η προκαλούμενη δαπάνη 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα)». 

10. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./118/17685/28-7-2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο (2) ατόμων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 15536/02-08-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
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& Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους». 

11. Την υπ΄αριθμ. 52/24-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> με θέμα: «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Παλαιοχωρίου 
της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. ’’Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ‘’ με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους». 

12. Το υπ΄ αριθμ. 19951/17-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: 
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθ. 52 /2016 απόφασης (σε ορθή επανάληψη) του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη << Η 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>  Ν. Χαλκιδικής, με θέμα τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων  προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ως άνω επιχείρηση ,για το πρόγραμμα ‘’Βοήθεια 
στο σπίτι’’». 

13.  Την υπ΄αριθμ. 72/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη (ΦΕΚ 635/τ.Β΄/19-4-2011 ) περί 
συγχώνευσης των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Σταγείρων – Ακάνθου 
,Αρναίας και Παναγίας και σύστασης νέου Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Δήμου Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> . 

14. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη << Η 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>   . 

15. Την υπ΄ αριθμ. 756/17-11-2016 βεβαίωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη << 
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>   για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.  

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την 
υλοποίηση του προγράμματος<<ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ>> Παλαιοχωρίου, της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>, που εδρεύει στην Αρναία 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 
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Δημοτική 
Κοινωφελής 

Επιχείρησης Δήμου 
Αριστοτέλη << Η 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>. 

 
(Η απασχόληση θα 
πραγματοποιηθεί 
για τη λειτουργία 
του προγράμματος 
<< ΒΟΗΘΕΙΑ στο 

ΣΠΙΤΙ >> 
Παλαιοχωρίου)  

Αρναία ΠΕ Ψυχολόγων 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως τη λήξη 
της άδειας ανατροφής 

τέκνου της ήδη 
απασχολούμενης στο 

πρόγραμμα και  
όχι πέραν των (8) μηνών. 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

ΑΔΑ: 6Σ6ΟΟΛΔ4-Π0Β
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Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

            101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων 
έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014) η πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν 
επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής 
απόφασης. 
 

Οι υποψήφιοι  της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την 
παρούσα Ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή βεβαίωσης 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Ψυχολόγου. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων 
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

  
 
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 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: Τ.Κ.630 74  Αρναία  
Χαλκιδικής, απευθύνοντας την στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη << Η 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> υπόψη κ. Αριστείδη Μοσχόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 23720-22988 ). 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 δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 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 των ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αριστοτέλη στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, 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.  
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: 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 «23-08-
2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4, 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. 

Για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση                                                                     
Δήμου Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >> 

  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α. « Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 
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