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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

με το άρθρο 1 του ν.3833/2010.
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. 95/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά
με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για αμειβόμενους από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο για το
έτος 2017». 

4. Το  υπ΄αριθ.  19110/31.3.2017  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-
Θράκης με θέμα:  «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης με αντίτιμο». 

5. Την υπ΄αριθ.οικ.14267/3.5.2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκρι-
ση σύναψης πεντακοσίων έξι (506) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ της χώρας» για τη
στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2180/τ.Β/3.9.2013).
7. Την υπ΄αριθμ.13939/2017 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού Πρ/σμου

& Οικονομικής Πληρ/σης του Δήμου Παύλου Μελά περί ύπαρξης των πιστώσεων. 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4)
ατόμων  για  την  κάλυψη  αναγκών  για  την  παροχή  υπηρεσιών  έναντι  αντιτίμου   στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Παύλου Μελά Ν. 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):
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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
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ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 
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ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

με ειδικότητα
Κολύμβηση

Τρεις (3)
μήνες

Τέσσερις (4)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

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

001

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχίο Φυσικής Αγωγής  και αθλητισμού Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής με ειδικότητα κολύμβηση, 
ελλείψει αυτής 
2. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής  και αθλητισμού Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής με ειδικότητα στα λοιπά αθλήματα του υγρού στίβου, 
ελλείψει αυτών 
3. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής  και αθλητισμού Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής και δίπλωμα σχολής προπονητών κολύμβησης 
και ελλείψει αυτού 
4. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής  και αθλητισμού Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για  τρεις (3) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Β), καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη 
δήλωση.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η  κατάταξη  μεταξύ  των  υποψηφίων  γίνεται  κατά  φθίνουσα  σειρά  με  βάση  τη
συνολική  βαθμολογία που  συγκεντρώνουν  από  τα  βαθμολογούμενα  κριτήρια
κατάταξης τα οποία ορίζονται ως εξής:

1. Εμπειρία (βεβαίωση  εμπειρίας  συνοδευόμενη από αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα, ή
δελτία παροχής υπηρεσιών)
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 των απαιτούμενων
προσόντων  με τα οποία συμμετέχει ο υποψήφιος.
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2. Ανεργία (βεβαίωση ΟΑΕΔ)
για κάθε πλήρη μήνα και έως 12 μήνες Χ 10 μονάδες

3. Βαθμός τίτλου σπουδών Χ 5 μονάδες 
(το αριθμητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία)

Στην περίπτωση  ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία η σειρά μεταξύ των
υποψηφίων θα καθοριστεί  με δημόσια κλήρωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 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 μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού 
Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού, υπόψη κας 
Παρασκευής Ζάββα (τηλ. επικοινωνίας 2313302960). 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.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει  την  Πέμπτη  8/6/2017  και  διαρκεί  μέχρι  και  την  Δευτέρα
19/6/2017.

Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  Παύλου  Μελά  στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www  .  pavlosmelas  .  gr , καθώς και στη “Διαύγεια”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ

http://www.pavlosmelas.gr/
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