
           ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

          ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-

2020» 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» 

 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Ανακοινώνει 

       Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Πέλλας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ, στο 

Δήμο Πέλλας που εδρεύει στα Γιαννιτσά Ν. Πέλλας, 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 Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Δήμος 
Πέλλας 

Για τη στελέχωση της 
Δομής «Κέντρο 

Κοινότητας» 

Γιαννιτσά 

ΠΕ/ ΤΕ 
Κοινωνικών 

Λειτουργών ή 
Κοινωνικής 
Εργασίας 

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της 

σύμβασης με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης  έως 

τη λήξη του 
Προγράμματος 

02 

102 

Δήμος 
Πέλλας 

Για τη στελέχωση της 
Δομής «Κέντρο 

Κοινότητας» 

Γιαννιτσά ΠΕ Ψυχολόγων 
 

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της 

σύμβασης με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης  έως 

τη λήξη του 
Προγράμματος 
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Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
 Για τις θέσεις με κωδικό 101 και 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που 
κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης (κύρια ή επικουρικά), 
ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν  από τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων του Νομού Πέλλας 
(άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν.4057/2012). 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.5 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: Χατζηδημητρίου & Εθνικής 
Αντίστασης, Δημοτικό Μέγαρο, Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά απευθύνοντάς την στο 
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Ανδρόνογλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 
23823 50822). 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 ΤΕ ή ΔΕ 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 χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, 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, ( από 02/03/2017 έως και 13/03/2017) 
 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  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  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  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα 
μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων 
 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 
                                                          Ο  Δήμαρχος Πέλλας 

 
 

                                                                    Γρηγόριος Στάμκος 
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