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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ5/ 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση 

της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» έτους 2019-2020, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ
Έχοντας υπόψη:
1.	Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 

(ΦΕΚ 28/τ. Α73-3-1 994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α 72-12-
2016).
2.	Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.
Α'/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.	Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α714-3-2012).
4.	Τις διατάξεις του Ν 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 

- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α726-3-2014).
5.	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 (EE L 156/16.6.2012)
στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 265/τ. Α723-12-2014).
6.	Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ
125/Τ.Α77-7-2016).
7.	Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης I» (ΦΕΚ 133/Τ.Α719-7-
2018).
8.	Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας 

Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ17/Τ.Α 707-02-2019).
9.	Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΠ. 1/570/οικ. 3824/2017 Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
25 του Ν. 4440/2016...» (ΦΕΚ 272/τ. Β /6-2-2017).
10.	Την υπ' αριθ. 57382/30-05-2019 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης
"Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2019 - 2020,
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο
του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 

Περίοδο 20 1 4-2020» (ΦΕΚ 2 1 1 9/τ. Β 706-06-20 19).
11.	Την Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. Δ22/οικ.1 1828/293/13-3-2017 απόφαση της Αναπληρώτριας 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

(Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης 
βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και

μη χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1 157/τ. Β 704-04-201 7)
12.	Την Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής 

Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε. Ε. Τ. Α.Α.) Α. Ε.
προς τους Φορείς/Δομές για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού 

καταλόγου Φορέων/Δομών στο'πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020.
13.	Την με αρ. πρωτ. 6451/07-06-2019 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 2019-2020,
προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.
14.	Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν 

την πρόθεση τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2019-2020,
κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6451/07-06-2019 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε. Ε. Τ.Α.Α.),
για το Δήμο Δομής: Δήμος Παύλου Μελά, Φορέας: Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ). Νομός: Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια:
Κεντρικής Μακεδονίας.
15.	Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 4086/9-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΥΨΕ7ΛΛ-ΟΤΒ) ΚΑΙ 4085/9-
7-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΣ87ΛΛ-ΘΤΛ) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης "Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020" με Κωδικό ΟΠΣ
50047026	στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020"» και «Ένταξη της Πράξης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 -(ΑΜΕΑ)" με Κωδικό ΟΠΣ
50047027	στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020"», αντίστοιχα .

16.	Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3490/1-7-2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΒΓΥ465ΧΙ8-ΧΝΔ)
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε. Π. του Ευρωπαϊκού Κοι¬

νωνικού Ταμείου με θέμα: «Ένταξη της Πράξης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020" με κωδικό ΟΠΣ
5046055 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
17.	Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά
δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ' αριθ. 6451/07-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση 

πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020, για το Δήμο Παύλου Μελά,
Νομού Θεσσαλονίκης.
18.	Την υπ' αριθ. 112/25-06-2019 (ΑΔΑ:6ΙΜΒΟΚ9Θ-Α92) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου 

Μελά (ΙΡΙΣ), σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στο πλαίσιο υλοποίησης 

του συγχρηματοδοτούμενου ΕΠ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020.
19.	Την un' αριθ. 77/28-2-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου 

Μελά περί συγχώνευσης επιχειρήσεων του Δήμου σε μία κοινωφελή
επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ)» Νομού Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1186/τ. Β79-6-2011).
20.	Την με αρ. πρωτ. 1005/4-11-2019 βεβαίωση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ), περί ύπαρξης
εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
21.	Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ).
22.	Το υπ' αριθ. πρωτ. 889/1-10-2019 έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ) με θέμα: «Ακύρωση των
ΣΟΧ2/2019 με αρ. πρωτ. 578/9-8-2019 και ΣΟΧ3/2019 με αρ. πρωτ. 579/9-
8-2019 ανακοινώσεων πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού πέντε
(5) ατόμων και ενός (1) ατόμου αντίστοιχα, της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ)».
23.	Τη με αρ. 13/8-11-2019 απόφαση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ», σχετικά με την συναίνεση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ. Κ. Ε. ΙΡΙΣ στη συνέχιση των

διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού αναφορικά με τις υπ' αριθ.
ΣΟΧ4/2016, ΣΟΧ5/2019 και ΣΟΧ6/2019 Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού 

που εξέδωσε η Επιχείρηση με την απερχόμενη διοίκηση.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-
2020, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ,
που εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά, 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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"ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H 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 2019-2020).
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Οι επιλεγέντες/είσες ως προσληπτέοι/έες στις ανωτέρω ειδικότητες οφείλουν 

να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγεί¬

ας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β725-10-
2017) Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω Πιστοποιητικού 

η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται και οι επιλεγέν-
τες/είσες ή προσληφθέντες/είσες υποψήφιοι/ες αντικαθίστανται με άλλους
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, 

κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, που διαθέτουν το ανωτέρω Πιστοποιητικό 

υγείας.
Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 1 8 έως
65 ετών.
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)» με σήμανση έκδοσης «12-2-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από
την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος 

αυτού.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
1.	«Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής», που απαιτούνται
από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα 

στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου II με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».
2.	Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας
(Α.Σ. Π. Ε ), για όσους υποψηφίους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται 

υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.
3.	Ο υποψήφιος προς απόδειξη των ιδιοτήτων της πολυτεκνικής, της τριτε-
κνικής και μονογονεϊκής οικογένειας συμπληρώνει με την ένδειξη D το σχετικό 

τετραγωνίδιο στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 ή υποβάλλει υπεύθυνη 

δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου να δηλώσει ότι
κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα
άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση των ως άνω ιδιοτήτων.
4.	Για την απόδειξη της αναπηρίας του ιδίου ή συγγενικού προσώπου θα
πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα σημεία
17 και 18 του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί
προστασία είναι έγγαμο προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

της δικής του οικογένειας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

της πατρικής του οικογένειας, από τα οποία θα προκύπτει ο αριθμός 
των μελών των εν λόγω οικογενειών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης ««12-2-
2019».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 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 μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ), Λαγκαδά 

293, Τ. Κ. 56430, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την υπ'
όψιν κυρίας Βλάχου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2310 662944 και 2310
642405).
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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΠΕ 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.
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 και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Παύλου Μελά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία 

λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες 0 Έντυπα - Διαδικασίες D Διαγωνισμών Φορέων 0 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 D Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 0 ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες D Έντυπα 

- Διαδικασίες ϋ Διαγωνισμών Φορέων G Op. Χρόνου ΣΟΧ.
Η Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Παύλου Μελά ΊΡΙΣ"
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