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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Θεσ/νίκη  12-3-2015   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            Αριθµ. Πρωτ.  1333     
∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ                                     Α.∆.Α.            
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                              
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
                                                                
                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  2/2015 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου χρονικής διάρκειας δύο µηνών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του  

άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 και 3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-
6-2007 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων». 
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28-
12-2009 τ. Α΄) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα 
και άλλες διατάξεις». 
3.  Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3-3-1994 τ. α΄) 
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση 
θεµάτων διοίκησης», όπως ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
5.  Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14-3-
2012 τ. Α΄) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως 
συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11- 4-
2012 τ. Α΄) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.». 
6.  Τις διατάξεις των άρθρων 226 – 238 του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας». 
7.  Την υπ΄ αριθµ. 32/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».  
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8. Το υπ’ αριθµ. 16234/9-3-2015 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας–Θράκης «Ο Άγιος Στυλιανός».  
9.  Τις άµεσες και κατεπείγουσες ανάγκες του Ιδρύµατος. 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά οχτώ (8) ατόµων για την 
κάλυψη των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του ∆ηµοτικού 
Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»  που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη 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): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

∆ηµοτικό 
Βρεφοκοµείο 
Θεσσαλονίκης               

«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Θεσσαλονίκη Ψυχολόγος ΠΕ 
∆ύο (2) 
µήνες 

1 

102 

∆ηµοτικό 
Βρεφοκοµείο 
Θεσσαλονίκης               

«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Θεσσαλονίκη 
Βρεφονηπιοκόµος 

ΤΕ 
∆ύο (2) 
µήνες 

2 

103 

∆ηµοτικό 
Βρεφοκοµείο 
Θεσσαλονίκης               

«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Θεσσαλονίκη 

Βοηθός 
Βρεφοκόµου  

∆Ε 

∆ύο (2) 
µήνες 

2 

104 

∆ηµοτικό 
Βρεφοκοµείο 
Θεσσαλονίκης               

«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Θεσσαλονίκη Καθαρίστρια ΥΕ 
∆ύο (2) 
µήνες 

1 

105 

∆ηµοτικό 
Βρεφοκοµείο 
Θεσσαλονίκης               

«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Θεσσαλονίκη 
Πλύντρια – 

Σιδηρώτρια ΥΕ 
∆ύο (2) 
µήνες 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

106 

∆ηµοτικό 
Βρεφοκοµείο 
Θεσσαλονίκης               

«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Θεσσαλονίκη 
Φύλακας – Εργάτης 

ΥΕ 
∆ύο (2) 
µήνες 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου ή βεβαίωση εκδιδόµενη από 
αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλµατος Ψυχολόγου. 
3) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής   αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου ή βεβαίωση εκδιδόµενη από 
αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλµατος Ψυχολόγου. 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή 
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΑΔΑ: 6ΨΥ94691ΗΩ-Β2Ν



 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόµων – Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και 
Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 
Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: 
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής 
Μαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή   άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

104 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Για την πρόσληψη Καθαρίστριας ΥΕ δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 
(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).  

105 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου 
Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 
Εάν οι υποψήφιοι προσκοµίσουν ανώτερο τίτλο σπουδών (π.χ. 
δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) από τον ζητούµενο από την 
ανακοίνωση, ο τίτλος αυτός γίνεται δεκτός. 

106 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου 
Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 
Εάν οι υποψήφιοι προσκοµίσουν ανώτερο τίτλο σπουδών (π.χ. 
δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) από τον ζητούµενο από την 
ανακοίνωση, ο τίτλος αυτός γίνεται δεκτός. 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που 
τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
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Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 
3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.). 
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου   
προσωπικού γίνονται δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή 
ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 
απολυθεί υπό όρο (Ν. 3584/2007 άρθρο 169 παρ. 3).  

∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες 
πολίτες. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 
1 παρ. 1 του Ν. 2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Οµογενείς από τη Βόρειο 
Ήπειρο, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από 
την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να 
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε 
άλλους τρόπους (Ν.∆. 3832/1958).  
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της 
οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 
3, του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου 
Χρόνου µε σήµανση έκδοσης «23-1-2015». 
∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Οµογενείς από 
τη Βόρειο Ήπειρο, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους οφείλουν να προσκοµίσουν τα 
εξής δικαιολογητικά:  

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 
ή άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της 
ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις 
κρίσιµες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο 
αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας 
οδήγησης ή τις κρίσιµες σελίδες του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των 
ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η 
ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και το πιστοποιητικό 
γέννησης. 
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 4, του 
Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου µε 
σήµανση έκδοσης «23-1-2015».     
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 4, του Παραρτήµατος 
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση 
έκδοσης «23-1-2015».     
3.  Οι υποψήφιοι για τη θέση του Ψυχολόγου ΠΕ θα πρέπει να προσκοµίσουν 
και ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου ή 
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βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις 
νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Ψυχολόγου. Βλ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 
7, του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου 
Χρόνου µε σήµανση έκδοσης «23-1-2015».     
4.  Οι υποψήφιοι για τη θέση του Ψυχολόγου ΠΕ θα πρέπει να προσκοµίσουν 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισµού Η/Υ στα 
αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου. Βλ. Ειδικό Παράρτηµα (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ 
µε σήµανση έκδοσης «10-3-2015». 
5.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το   
άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν κατά 
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες από την υποβολή της αίτησής τους έχουν 
απασχοληθεί σε φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του 
άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2191/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώσουν τον φορέα 
στον οποίο απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της 
απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη).  

7. Για την ανεργία και την απόδειξη αυτής βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα ΣΤ 
«ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ», πεδίο α και  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, 
στοιχείο 11  του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση έκδοσης «23-1-2015».  
8.  Για την εµπειρία και την απόδειξη αυτής βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα Ε, πεδίο 
δ και ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 16 του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση έκδοσης «23-1-2015».     
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.  

9. Για τα ανήλικα τέκνα βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα ΣΤ «ΛΟΙΠΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ», πεδίο δ και ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 13 
του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου 
µε σήµανση έκδοσης «23-1-2015».  
10.  Για την ιδιότητα του γονέα πολύτεκνης οικογένειας και την απόδειξη αυτής 

βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα ΣΤ «ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ», 
πεδίο β και  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 12 του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση έκδοσης «23-1-2015».     
11.  Για την ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας και την απόδειξη 

αυτής βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα ΣΤ «ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ», πεδίο γ και  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 12 του Παραρτήµατος 
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση 
έκδοσης «23-1-2015».     
12. Για την ιδιότητα του γονέα µονογενεϊκής οικογένειας και την απόδειξη 

αυτής βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα ΣΤ «ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ», πεδίο ε και  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 14 του Παραρτήµατος 
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση 
έκδοσης «23-1-2015».    
13.  Για την ιδιότητα του τέκνου µονογενεϊκής οικογένειας και την απόδειξη 

αυτής βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα ΣΤ «ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ», πεδίο στ και ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 15 του Παραρτήµατος 
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση 
έκδοσης «23-1-2015».  
14.  Για το κώλυµα οκτάµηνης απασχόλησης και για το κώλυµα του Π.∆. 
164/1004 βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, ενότητα ΣΤ «ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ», του Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση έκδοσης «23-1-2015».  
 
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 µε 
σήµανση έκδοσης «23-1-2015», δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήµατος. 
 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας 
µας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης. 
 
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους 
κατατάσσει σε πρώτη φάση βάσει των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων 
πραγµατοποιείται ως εξής:  

1. 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, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή 
ιδιότητα, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία). 

2. 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. 

Σε δεύτερη φάση και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης των τριών (3) 
πρώτων στον αρχικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, η υπηρεσία µας 
προχωρεί στη σύνταξη του τελικού πίνακα κατάταξης µεταξύ των παραπάνω 
υποψηφίων. 
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Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, 
αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον 
τελικό πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω 
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης 
διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 
 
Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειµένου να ελεγχθεί, εκ νέου, 
το κώλυµα της οκτάµηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την ηµέρα ανάληψης 
των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία έως και την 
ηµεροµηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί 
(δηλώνεται το χρονικό διάστηµα και ο φορέας απασχόλησης) µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση µη 
υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση 
πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύµβαση 
εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι 
αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον 
τελικό πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για επιλογές 
απασχόλησης µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ).  Η 
σώρευση επιλογών απασχόλησης 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. 
 
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 
διάρκειας δύο µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη 
σύµβαση στον ίδιο φορέα εντός δώδεκα (12) µηνών, όπως υπολογίζεται 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.  
Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση 
αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν το Παράρτηµα Ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου µε σήµανση έκδοσης «23-1-2015»  
α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση·  και β) µέσω του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της διαδροµής:  
Κεντρική σελίδα � Έντυπα αιτήσεων � ∆ιαγωνισµών φορέων � Εποχικού 
(ΣΟΧ).  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 
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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: ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο 
Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», 28ης Οκτωβρίου 99, Τ.Κ. 54642, 
Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, 
υπόψιν κας. Μαρίνας Τσάκωνα (τηλ. επικοινωνίας: 2310932601 και 
2310911600), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8.30 π.µ. έως 2.30 µ.µ. 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. 
 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων από 13-3-2015 µέχρι και 18-3-2015.  

 

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. 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 
 

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, 
ενώ για ∆Ε µε το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ∆Ε 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

       8. 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 

 
 
 

Ο 
Πρόεδρος 

Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 

Αλέξανδρος Άγιος 

ΑΔΑ: 6ΨΥ94691ΗΩ-Β2Ν



 10 

 

ΑΔΑ: 6ΨΥ94691ΗΩ-Β2Ν


		2015-03-12T14:22:23+0200
	Athens




