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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

( ΣΟΧ1/2022 υπ’ αριθμ. πρωτ .: 1177 /18.7.2022)  

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης 

Ανακοινώνει  

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) 

ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, που εδρεύει 

στην Προσοτσάνη, 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 

101 

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου 

Προσοτσάνης 

(για τα Γήπεδα 

Ποδοσφαίρου του 

Δήμου 

Προσοτσάνης) 

Προσοτσάνη 

Ν. Δράμας  

ΥΕ φροντιστών 

γηπέδων   

Οκτώ (8) 

μήνες 
4 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 

Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής. 

β) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).  

 

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

    

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2
ΔΕ/ΥΕ

 

και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Παλιό Δημαρχείο Προσοτσάνης (Πλατεία Δημοκρατίας) 

Προσοτσάνη Δράμας   Τ.Κ. 66200, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Τσιτσοπούλου Βασιλικής (τηλ 

επικοινωνίας 2522350180).   

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 στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων 

του δημοτικού καταστήματος. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  23-7-2022 μέχρι και 1-8-2022. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά 

φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα 

κριτήρια: 

 

α. Χρόνος ανεργίας 

β. Πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 

γ. τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 

δ. μονογονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, 

ε. ανήλικα τέκνα:  

στ. τίτλοι σπουδών 

ζ. εμπειρία 

η. αναπηρία υποψηφίου.  

θ. αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου. 

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 

που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, 

Παρανεστίου και Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (περ. στ΄ παρ. 1 άρ. 12 του 

Ν.4765/2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 

διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών). 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους  

www.prosotsani.gr και npdd.eu και στα καταστήματα του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου 

Προσοτσάνης . Οι πίνακες προσληπτέων αναρτώνται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

2. Κατά των ανωτέρω πινάκων (απορριπτέων και προσληπτέων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που 

αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του φορέα. Για την υποβολή 

ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου.  

3. Οι επιτυχόντες προσλαμβάνονται από το ΝΠΔΔ αμέσως μετά από την κατάρτιση των πινάκων 

κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Σε 

περίπτωση αναμόρφωσης των πινάκων, βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π., που συνεπάγεται 

ανακατάταξη των υποψηφίων, απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν 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. Σε κάθε περίπτωση, οι 

υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. είτε λόγω 

αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 

χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου. 

4. Για την πρόσληψη του προσωπικού καταρτίζεται σύμβαση εργασίας μεταξύ του ΝΠΔΔ και του 

κάθε προσληπτέου, κατόπιν απόφασης του Προέδρου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και 

στο τηλ. 25223-50180,ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης και του ΝΠΔΔ Δήμου 

Προσοτσάνης στις διευθύνσεις: www.prosotsani.gr και npdd.eu  . 

 

 

 

                                                                                                         Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

                                                                                                                      Ελένη Βουγιουκλή           
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