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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Καραολή & Δημητρίου 1
564 30 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2313302960

Σταυρούπολη       13 / 10 /2020

Αριθμ. Πρωτ.:       45039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Την υπ΄ αριθ. 113/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παύλου Μελά με θέμα:

«Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για
αμειβόμενους από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο για το έτος 2020». 

4. Το υπ΄αριθ.  1429/09.04.2020  έγγραφο  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης   με
θέμα: Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο
Δήμο Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης (με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές). 

5. Την υπ΄αριθ. οικ.: 33079/28.05.2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση
σύναψης εννιακοσίων εξήντα οκτώ  (968) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου», με την
οποία εγκρίθηκαν δεκατρείς (13) θέσεις για τον Δήμο μας.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του Δήμου Παύλου  Μελά,  όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει (ΦΕΚ 5963/τ.Β΄/31-12-2018, ΦΕΚ 165/30-01-2019).

7. Την υπ΄αριθμ. 12834/2020 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού Πρ/σμού & Οικο-
νομικής Πληρ/σης του Δήμου Παύλου Μελά περί ύπαρξης των πιστώσεων. 

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου
στο  Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα
του εξής πίνακα, 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

001

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΓΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΔΟΥ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οκτώ (8)
μήνες

Τρία (3)

002

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΓΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΔΟΥ

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οκτώ (8)
μήνες

Ένα 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών  και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

001 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής

α) Εμπειρία εκγύμνασης με βάρη  (ένα έτος τουλάχιστο) και
β)  Εμπειρία  εκγύμνασης  σε  αίθουσα  για  προγράμματα  όπως  ορθοσωμική,  αεροβική,
γενική ενδυνάμωση και άλλα συναφή αντικείμενα (ένα έτος τουλάχιστο).

002 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής

α) Εμπειρία εκγύμνασης με βάρη  (ένα έτος τουλάχιστο) και
β) Εμπειρία εκγύμνασης σε αίθουσα για προγράμματα όπως pilates, yoga και άλλα συναφή
αντικείμενα (ένα έτος τουλάχιστο).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1. Εμπειρία, για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης X 10 μονάδες

Ως εμπειρία 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  των  προς
πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία που θα προσμετρηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί ύστερα από την
απόκτηση του τίτλου σπουδών.

2. Ανήλικα τέκνα Χ 10 μονάδες

3. Βαθμός τίτλου σπουδών Χ 10 μονάδες 
(το αριθμητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία)
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι  που να  πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση
(ανεργία), ο φορέας δύναται να προσλάβει υποψήφιους, οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά για
την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

1. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 

2. Βεβαιώσεις εμπειρίας στο αντικείμενο έτσι όπως αυτό περιγράφεται στα απαιτούμε-
να προσόντα ανά κωδικό θέσης συνοδευόμενες και από αντίστοιχες βεβαιώσεις ασφαλι-
στικού φορέα, όταν αφορά σε απασχόληση ιδιωτικού τομέα, από τις οποίες θα πρέπει να
προκύπτει εμπειρία στο κάθε αντικείμενο, τουλάχιστον για ένα (1) έτος. 

καθώς επίσης:
3. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει :

- εάν έχει απασχοληθεί τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτή-
σεώς του σε φορέα του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την  αντιμετώπιση  εποχιακών  ή  άλλων  περιοδικών  ή
πρόσκαιρων αναγκών 

- εάν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, στε-
ρητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τους υποψήφιους που έχουν ανήλι-
κα τέκνα

7. Αποδεικτικά εμπειρίας (σε καθήκοντα ΚΦΑ, για την βαθμολόγηση): 1. Από Δημόσιο
φορέα: Βεβαιώσεις Εργασίας από τις οποίες να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια
της εμπειρίας. 2. Από ιδιωτικό φορέα: Αναλυτική κατάσταση των ενσήμων όπου θα προ-
κύπτει ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ( ΚΑΔ). 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η κατάταξη  μεταξύ  των υποψηφίων γίνεται  κατά φθίνουσα σειρά  με  βάση τη  συνολική
βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. Συντάσσεται
πίνακας με όσους υποψήφιους είναι άνεργοι και δεύτερος πίνακας με τους υποψήφιους που
δεν πληρούν το κριτήριο της ανεργίας. 
Στην περίπτωση  ισοβαθμίας υποψηφίων στη  συνολική  βαθμολογία,  η  σειρά  μεταξύ  των
υποψηφίων θα καθοριστεί  με δημόσια κλήρωση.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσε-
ων στο Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα  (ημερο-
λογιακών) ημερών στα γραφεία του Δήμου από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των πι-
νάκων.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  κατεβάσουν  την ανακοίνωση,  την  αίτηση καθώς  και  την
υπεύθυνη  δήλωση  από  τον  διαδυκτυακό  τόπο  του  Δήμου  Παύλου  Μελά  https://
pavlosmelas.gr. 
Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπο-
γεγραμμένα  και  να  αποσταλούν  σε  μορφή  pdf  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
athlitismos@pavlosmelas.gr από τις 14/10/2020 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, έως
και τις 23/10/2020. Τηλ. Επικοινωνίας 2313 302 960, 962. 

Η παρούσα και τα έντυπα που θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι θα αναρτηθούν στο χώρο
ανακοινώσεων  του  Δήμου  Παύλου  Μελά  και  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
www  .  pavlosmelas  .  gr  .

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ

http://www.pavlosmelas.gr/
ΑΔΑ: 6Τ72ΩΞΘ-Λ9Τ
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