
 
 

Σελίδα 1 από 7 

 
 

Ελληνική Δημοκρατία                                                                                      Τρίλοφος, 03/10/2016 

Νομός Θεσσαλονίκης                                                                            Αρ. Πρωτ: 5071   

Δήμος Θέρμης   

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

  

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 

Τ.Κ.57500 Τρίλοφος 

Τηλ: 23923/ 30 214, 213, 216 

 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Πρόσληψης προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για 

την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ 

 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

Έχοντας υπόψη:  

1) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 

και ισχύει σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94: «β. Το εκπαιδευτικό 

ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών 

του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των 

νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.», «η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και 

δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.»  

2) Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).  

5) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων 

έκτακτου προσωπικού» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014). 

6) Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 

του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 

7) Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής” έτους 2016 - 201, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 

πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020» (ΦΕΚ 1850/τ.Β΄/24-6-2016), όπως τροποποιηθείσα, με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ.16/οικ.661/ΕΥΣΕΚΤ/74397 

(ΦΕΚ 2188/τ.Β΄/14-7-2016), ισχύει. 

8) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2837/24-6-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου 

φορέων/δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 
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9) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3070/11-7-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.,  για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2016-2017, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω 

Δράσης. 

10) Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να 

συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2016-2017, 

κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 2837/24-6-2016 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),  για το Δήμο Δομής: Δήμος Θέρμης, Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», Νομός: Θεσσαλονίκης,  Περιφέρεια: 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

11) Την υπ' αριθμ. 31/09-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», με  θέμα: «Προγραμματισμός 

προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, έτους 2016». 

12) Τo υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17987/17-05-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο 

Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης” Ν. Θεσσαλονίκης 

(στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

13) Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./117/16847/28-7-2016 Εγκριτική Απόφαση της  Επιτροπής της 

παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, (ΦΕΚ 280 

Α΄), όπως ισχύει. 

14) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17594/1-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης». 

15) Την υπ' αριθμ. 115/31-08-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», με  θέμα: «Συμπλήρωση στοιχείων 

και διευκρινήσεις επί της με αριθ. 31/2016 απόφασης ΔΣ περί προγραμματισμού προσλήψεων ΙΔΟΧ στο πλαίσιο 

υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έτους 2016». 

16) Το ΦΕΚ 1101/τ.Β΄/02-06-2011 συγχώνευσης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του Δήμου Θέρμης 

και σύστασης νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης». 

17) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4737/09-09-2016  βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού,  της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού 

προσωπικού, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, που εδρεύει στον Τρίλοφο της 

Δημοτικής Ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης, Ν.Θεσσαλονίκης, για τη λειτουργία των δομών «Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ)»  & «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών» (ΚΔΑΠ) 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): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

ΝΠΔΔ «Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Φροντίδας & Προσχολικής 

Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Για την εξυπηρέτηση της 

Δομής 

Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία «Αγκαλιά-Ζώ» 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑ-

ΠΕΙΑΣ ΠΕ (πλήρους 

απασχόλησης) 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

31-08-2017, 

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

102 

ΝΠΔΔ «Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Φροντίδας & Προσχολικής 

Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Για την εξυπηρέτηση των 

Δομών 

«Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών» 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

Η/Υ ΠΕ (4ωρης 

απασχόλησης) 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

31-08-2017, 

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

103 

ΝΠΔΔ «Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας – 

Φροντίδας & Προσχολικής 

Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Για την εξυπηρέτηση των 

Δομών 

«Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών» 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ 

(4ωρης απασχόλησης) 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

31-08-2017, 

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο Μουσικών Σπουδών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 
αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής  

2. μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη μουσικοθεραπεία. 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών σε προγράμματα δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών με αναπηρία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: 

1. Πτυχίο Μουσικών Σπουδών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 
αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 

2. πιστοποιητικό παρακολούθησης μουσικοθεραπείας 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών σε προγράμματα δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών με αναπηρία 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: 

1. Πτυχίο Μουσικών Σπουδών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 
αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 

2. πιστοποιητικό παρακολούθησης μουσικοθεραπείας 

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ειδικότητας Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή 
Επιστήμης Η/Υ ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Η/Υ ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή 
ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος Σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ειδικότητας Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή 
Επιστήμης Η/Υ ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Η/Υ ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή 
ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος Σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

103 Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
της Κύπρου. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο   κτήσης μετά την 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

 



 
 

Σελίδα 5 από 7 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1) Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες.  

2) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  

3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 

ειδικότητας που επιλέγουν.                                                                                          

4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) 

του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007').  

5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 

για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση 

στράτευσης. 

 

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. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. 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 

 

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. 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 

 

        10. 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 
 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΠΕ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων 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. 



 
 

Σελίδα 6 από 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101 – 103 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με 
τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 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) ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
«23-8-2016» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος,  εκτός από την 
Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.   

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

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα 
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα 
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ)» ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «23-8-2016»] και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης 
Γλωσσομάθειας - Ημ. Εκδ. 25/02/2016  να γίνει στο diavgeia.gov.gr,  στο κατάστημα της υπηρεσίας μας  και στα 
δημοτικά καταστήματα του Δήμου Θέρμης και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα 
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). Ολόκληρη η ανακοίνωση  μαζί με το 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-8-
2016»],  το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας - Ημ. Εκδ. 25/02/2016  και η αίτηση να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ.  www.socialthermi.gov.gr και στο www.thermi.gov.gr 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 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  στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», Δημοτική 
Κοινότητα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 57500 Τρίλοφος, Ν. Θεσσαλονίκης, υπόψη κας Φυτώκα 
Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2392 330-214, 330-213, 30-219). 

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. 
Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.  

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. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση 
β) στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. www.socialthermi.gov.gr  και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης 
(thermi.gov.gr). 
 
 
 
 



 
 

Σελίδα 7 από 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου 
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας 
θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν 
οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα 
σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, 
βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες 
μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν 
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (24μηνης απασχόλησης) 
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ, ενώ θα συνταχθεί και 
σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα 
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο κατάστημα των 
γραφείων μας στη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 57500, Τρίλοφος, 
απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά 
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
φορέα και δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης (ΦΕΚ).  

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-8-
2016».  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα: Κεντρική σελίδα  Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών 
φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).  

 
Η Πρόεδρος  

του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ» 
 
 
 
                                                                                                                ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΜΙΧΟΥ 

 
 

 


