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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ππ' αξηζµ. ΟΥ 1/2019 

 
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο  
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ»  

έηνπο 2019-2020 
πγρξεκαηνδνηνύκελε από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν 

 
Ζ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Θεξκατθνύ  

 

     Έρνληαο ππόςε: 
Σν ππ΄αξηζ.πξση. 26412/17-12-2019    έγγξαθν ηνπ ΑΔΠ έγθξηζεο Αλαθνίλσζεο ΟΥ 1/1420/17-12-2019 
κε ΑΓΑ: 65ΟΧΟΚ9Π-ΡΒΚ  

Αλαθνηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δύν 
(2) αηόκσλ σξνκηζζίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε 
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» έηνπο 2019-2020, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Θεξκατθνύ, πνπ εδξεύεη ζηελ Δπαλoκή θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά 
ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα 
αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο δνκήο  

ΚΓΑΠ ΔΠΑΝΟΜΖ 

ΔΠΑΝΟΜΖ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΔ ΓΑΚΑΛΧΝ 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο 
31.08.2020 κε 

δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο 

1 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο δνκήο  

ΚΓΑΠ ΔΠΑΝΟΜΖ 

ΔΠΑΝΟΜΖ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΔ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο 
31.08.2020 κε 

δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο 

1 

 

mailto:dketh@hotmail.gr
ΑΔΑ: 6ΝΚΘΟΚ9Π-0ΓΤ



ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

Πηπρίν ή δίπισκα Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Παηδαγσγηθνύ 
Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε Γαζθάινπ ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο κε θαηεπζύλζεηο: α) πλερνύο Δθπαίδεπζεο είηε β) Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε 
Δηδηθέο Αλάγθεο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ή 
Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ΑΔΗ ή ην 
νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
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Πηπρίν ή δίπισκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή 
Δηθαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο  ή Καιώλ Σερλώλ ή Πιαζηηθώλ Σερλώλ 
θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο κε θαηεύζπλζε Δηθαζηηθώλ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019». 

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε 
εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Πιαηεία Η. Μεηαμά, 
Σ.Κ. 57500, Δπαλνκή Θεζζαινλίθεο, απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε 
Θεξκατθνύ, ππόςε θ. Σάληαο Μώξαιε (ηει. επηθνηλσλίαο: 23920 45371 – 23920 41991). ηελ 
πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 
αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο 
αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Θεξκατθνύ, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο 
ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  
εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα  (δεκόζηα αξγία ή κε εξγάζηκε),  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ 
αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο 
από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  
Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα 
έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 
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Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο. Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη 
ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ 
(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ 
έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζηε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ 
Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο-ΑΔΠ  Θεζζαινλίθεο (Κηίξην «ΕΔDA», Λεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο 65, Σ.Κ. 
57001, Θέξκε) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό θαηαβνιήο παξαβόινπ 
είθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-
παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ 
θσδηθό/αξηζκό ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ 
κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη 
δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

                                                                               
                                                                                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΚΔΘ 

 
 
 

                                                                               ΥΡΖΣΟ ΣΕΗΝΑ 
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