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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΕΩΣ   31-12-2022

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων Γεώργιος Τσιτιρίδης

Έχοντας υπόψη:

1.Τα οριζόμενα των  Άρθρων 206 και 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α'130/23-07/2021).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 

3. Την Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259 Αθήνα, 16/8/2021 
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ).

4.Tο άρθρο 57 του Ν.4921/2022 ΦΕΚ 75 Α/18-04-2022.

5. Το με αριθμ. Δ1α/ Γ.Π. οικ.38083/30.06.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3367 τεύχος Β’) παράγραφος 5, όπως 
παρατάθηκε με την Δ1α/ Γ.Π. οικ.41628/14.07.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3734 τεύχος Β’)

6. Την υπ΄ αριθμ. 251/09-09-2022 ( ΑΔΑ: 9ΠΡΕΩ6Γ-ΥΚ5)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αβδήρων με θέμα: « Έγκριση, πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης 

έως 31 Δεκεμβρίου 2022, αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, 

κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων (αρ.206 Ν. 

4820/2021 υποχρεωτικός εμβολιασμός) και συμφώνα με τα άρθρα 207 του Ν.4820/2021 (Α’130) 

και του άρθρο 57 του Ν.4921/2022 ».  ».

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων (ΦΕΚ 2305/τ. Β΄/6-8-2012), 

καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 1826/τ. Β΄/22-5-2018,  ΦΕΚ  1199/τ. Β΄/10-04-2019  και 

ΦΕΚ  5991/τ. Β΄/31-12-2020).

Γενισέα, 12.09.2022

Αρ. Πρωτ: 11350
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8. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 11088/06-09-2022 βεβαίωση του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της 

δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με 

δυνατότητα παράτασης έως  31 Δεκεμβρίου 2022, συνολικά  ενός (1)  ατόμου αντίστοιχων προσόντων, 

κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή 

καθηκόντων   για τις ανάγκες του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι το οποίο με τον ΟΕΥ που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ Β΄/5991/31-12-2020 εντάσσεται ως Γραφείο στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού, ως εξής: 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις υποβάλλονται σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας 

και έως και την 20-09-2022, στο ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.- ΓΕΝΙΣΕΑ 

ΞΑΝΘΗΣ ΤΚ 67064 υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας  Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516-509)

Υπηρεσία Έδρα  
υπηρεσίας

Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική
Διάρκεια 

απασχόλησης

Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Αθλητισμού, 
Νέας Γενιάς και 
Πολιτισμού,-Γραφείο 
Βοήθεια στο Σπίτι

ΣΕΛΕΡΟ ΥΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

Απολυτήριο 
Δημοτικού 
Σχολείου (για 
όσους έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι 
το
1980) ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής.
Ή
Απολυτήριος 
Τίτλος 
Εργαστηρίων 
Ειδικής 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του ν. 
2817/2000 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της 
αλ-
λοδαπής.
Ή
Απολυτήριος τίτλος 
τριταξίου 
γυμνασίου ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της 
αλλο-
δαπής.

 Ένα (1) Τρεις (3) μήνες με 
δυνατότητα 
παράτασης έως 
31 Δεκεμβρίου 
2022
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Ή
Ισοδύναμος 
Απολυτήριος 
Τίτλος Κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής 
του ν.δ. 580/
1970 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής
Επίσης
Απολυτήριοι τίτλοι 
Γ΄ Γυμνασίου των 
σχολικών περιόδων 
1976-1977 έως και 
1979-1980 θα 
γίνονται δεκτοί

ΣΥΝΟΛΟ 1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Αριθμός Τέκνων                                                                                                                                             Μονάδες
Ανήλικα τέκνα
Για καθένα από τα δύο πρώτα                                                                                                                               100
Για καθένα από τα επόμενα.                                                                                                                                  200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας                                                                                                                             300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας                                                                                                                                                                                                                      200
2 Χρόνος ανεργίας, για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά                                                                           50
3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
α. Εμπειρία έως και 84 μήνες                                                                                                                               7 ανά μήνα
β. Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες (άρθρο 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει)                                              17 ανά μήνα
Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες (εμπειρία και ειδική εμπειρία)
4 Ηλικία Έως και 24 ετών                                                                                                                                    50
Άνω των 24 έως και 30 ετών                                                                                                                                75
5.Το τέκνο τρίτεκνης οικογενείας μοριοδοτείται με 200 μονάδες (παρ. 6α, άρθρου 18 του ν. 4411/2016, Φ.Ε.Κ.
142/3.8.2016/τ.Α΄, προσθήκη εδαφίου στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 - Α΄ 28)
6. Για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή 
ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, 
προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε 
διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεων τους ή άλλων 
νομικών τους προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 
2190/1994, όπως ισχύει.
Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων της ανωτέρω παραγράφου που επιτελεί το 
ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση
που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο (άρθρο 10 του ν. 3491/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 
4369/2016).                                                                                                                                                                 100
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην
περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και των δήμων με πληθυσμό μικρότερο
των 10.000 κατοίκων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική
εμπειρία της παρ. 3, του άρθρου 91 ν. 4583/2018, όπως ισχύει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο οι υποψήφιος που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε 
συναφή καθήκοντα..Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο γυμνασίου και 
μεταξύ αυτών αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος 
στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω 
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κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την 
κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα  που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το  άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα  
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα  
συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυράνε  
καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

 Το προσωπικό που θα προσληφθεί οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει: 
αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 
87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 
256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση 
δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, 
αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή 
βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 
1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου 
δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.
 

 Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 

τοπικές εφημερίδες του νομού Ξάνθης, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία 

εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

του Δήμου Αβδήρων, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.avdera.gr)

ΣΥΝ/ΝΑ: Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης

Ο Δήμαρχος  

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

http://www.avdera.gr/
http://www.avdera.gr/
http://www.avdera.gr/
http://www.avdera.gr/
http://www.avdera.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 
Ι.Δ.Ο.Χ.

ΤΡΙΜΗΝΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

..………/……..…

(Η ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ  31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: (αριθμητικώς) ΦΥΛΟ  Άνδρας Γυναίκα:
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ : ΑΡ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ. Τ.Κ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: e-mail:

(με κωδικό)

Συν/να:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

οικογενειακής κατάστασης
4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού
5.Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

7. Τίτλοι Σπουδών
8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν εμπειρία

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση της προκήρυξης,  και ότι δε 
διώκομαι ποινικά .

             Υπογραφή υποψηφίου     Ημερομηνία . . . . . . . . . . 
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