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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ un αριθμ ΣΟΧ 5/2021 αρ.πρωτ 48205/29/1 0/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

Περίοδος 2021-2022

Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ο Δήμος Παύλου Μελά

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά

δεκαπέντε 15 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής περίοδος 2021-2022 του Δήμου Παύλου Μελά που εδρεύει στην
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης 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
σης

Υπηρεσία
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Δήμος Παύλου
Μελά

Για τη στελέχωση
των Παιδικών

Βρεφονηπιακών
σταθμών

Σταυρούπολη

TE

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή τικ
σύμβασης έως τη λήξη

του σχολικού έτους

με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης
σε περύτποση συνέχισης

του προγράμματος

5

102

Δήμος Παύλου
Μελά

Για τη στελέχωση
των Παιδικών 4
Βρεφονηπιακών

σταθμών

Σταυρούπολη

TE

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Από την υπογραφή της

σύμβασης έως τη λήξη
του σχολικού έτους

με δχίνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης
σε περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

2

103

Δήμος Παύλου
Μελά

Για τη στελέχωση
των Παιδικών

Βρεφονηπιακών
σταθμών

Σταυρούπολη

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή τηΝ

σύμβασης έως τη λήξη
του σχολικού έτους

με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης
σε περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

2

104

Δήμος Παύλου
Μελά

Για τη στελέχωση
των Παιδικών

Βρεφονηπιακών
σταθμών

Σταυρούπολη

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΜΑΓΕΙΡίΣΣΩΝ

Από την υπογραφή της

σύμβασης έως τη λήξη
του σχολικού έτους

με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης
σε περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

3

105

Δήμος Παύλου
Μελά

Για τη στελέχωση
των Παιδικών

Βρεφονηπιακών
σταθμών

Σταυρούπολη

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ1ΩΝ

Από την υπογραφή της

σύμβασης έως τη λήξη
του σχολικού έτους

με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης
σε περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει

υπηρεσίες σε κατόχους Αξία τοποθέτησης voucher σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες

του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής

και Επαγγελματικής Ζωής Περίοδος 2021-2022 σύμφωνα με την υπ αριθμ
78812/14-7-2021 ΚΥΑ ΦΕΚ 31 16/Β71 5-7-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θίσης

Κα*»6ς Τίτλος crnouöwv

σιΐ λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής TE ή το

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π Σ Ε ΤΕΙ ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών

101 Επιλογής Π Σ Ε ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα

πτυχίο KATE Ε ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας

102 α Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης

Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης

Κοινωνικών Συνι τοιρισιικων Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και

Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκησης

Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης

Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και

Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε ή Ελεγκτικών και

Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών

Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη

Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή

Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας Επικοινωνίας Πολιτιστικών Τουριστικών

Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή

Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και

Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή

Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών — Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες

ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΠΣΕ ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί επεξεργασίας κειμένων it

υπολογιστικών φύλλων και tu υπηρεσιών διαοικτύου

103 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών

βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας

και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής

Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής

Βρεφονηπιοκομϊας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2008 ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΙΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός

Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης

Αρχιμάγειρας chef ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των

παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του

ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 347572006 ή άλλος ισόπμος π'τλος σχολικής μονάδας

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οονανισυού

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΤΕΚ του τμήματος του β δ

151/1971 ΦΕΚ 52Α Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών

υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ
Γυμνασίου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της

αλλοδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής

του Ν Δ 58071970 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

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσε ι μέχρι και το 1 980 απολυτήριο

δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής

του Ν Δ 58071970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελμαπκής

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

105
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή

για υποψηφίους που έχουν αποφοπήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού

σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος πτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 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

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι εηιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό

υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ Υ1α/Γ.Π σικ 76785 ΦΕΚ 3758/Τ.ΒΥ25-10-2017 Υπουργική

Απόφαση όπως ισχύει
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 1 8 έως 65 ετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕΛΈ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από

την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του Δήμου Παύλου Μελά eservices.pavlosmelas.gr στο εικονίδιο Ηλεκτρονικές Αιτήσεις οι

υποψήφιοι αφού κάνουν σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet και εγγραφή επιλέγουν την κατηγορία

Αιτήσεις και καταχώρηση νέας αίτησης στην συνέχεια στην κατηγορία επαναεπιλέ

γουν Αιτήσεις και στην διαδικασία Υποβολή αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2021 Αρμόδια

κα Μαρία Δελημάτση τηλ επικοινωνίας 2313302363 329

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη

με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης

της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού TE ή ΔΕ ή ΥΕ 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 ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην
Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί νσ καλυφθούν επικουρικώς
με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ Στην περίπτωση

αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά
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σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που επιδιώκει

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 12/11/2021 και λήγει

στις 21/1 1/2021

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α Στο δικτυακό

τόπο του Δήμου Παύλου Μελά www.pavlosmelas.gr 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 10-06-2021 το οποίο περιλαμβάνει ί Τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων

στη διαδικασία επιλογής και ίί οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ

2ΔΕ/ΥΕ σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα

βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό καθώς και στο Ειδικό Παράρτημα Α1

Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 31-8-2021 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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
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