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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2021-2022»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  37-42  του  Ν.  4765/2021  «Εκσυγχρονισμός  του

συστήματος  προσλήψεων  στο  δημόσιο  τομέα  και  ενίσχυση  του  Ανώτατου
Συμβουλίου  Επιλογής  Προσωπικού  (Α.Σ.Ε.Π.)  και  λοιπές  διατάξεις»  (ΦΕΚ
6/τ.Α΄/15-1-2021),  όπως  ισχύειΤην  υπ’  αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20.8.2015  Εγκριτική  Απόφαση  της  Επιτροπής  της
παρ. 1  του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και  προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει

2. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  9033/16-7-2021  (ΑΔΑ:93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ)  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» περιόδου 2021-
2022, προς τις/τους ωφελούμενες/ους της εν λόγω Δράσης. 

3. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  3289/05-08-2021  (ΑΔΑ:Ψ3ΘΚ7ΛΡ-ΚΦΥ)  απόφαση  του
Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας  με  θέμα:  «Ένταξη  της  Πράξης  ‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-
2022” με κωδικό ΟΠΣ 5131892”».

4. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π  (ΦΕΚ
506/τ.Β’/28.2.2014).

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
συνολικά  δύο  (2)  ατόμων  για  την  υλοποίηση  της  δράσης,  «Εναρμόνιση
Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής»  (περίοδος  2021-2022)  στο  Ν.Π.Δ.Δ.
Δημοτικός  Οργανισμός  Πολιτισμού  Αθλητισμού  Προσχολικής  Αγωγής  Παλαμά
(Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π) που εδρεύει στον Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,



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
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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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.
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων
ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης  ή Επιμελητών Πρόνοιας
ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές
Ανάγκες  ή  Βοηθών Γενικής  Βρεφονηπιοκομίας  ή  Βοηθός  Βρεφονηπιοκόμων ή  αντίστοιχο
πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  των  παρακάτω  σχολικών  μονάδων  :  ΙΕΚ  ή
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή   Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α’  ή  Β’  κύκλου
σπουδών  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  ή   Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή
σχολής μαθητείας  του  ΟΑΕΔ του  Ν.  1346/1983 ή  Ν.  3475/2006 ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.



Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, με κωδικό, κατά περίπτωση,
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  ή  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ 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:
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής Παλαμά,
Δήμο  Παλαμά,  ΓΡ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  Ε’  &  ΠΑΠΑΓΟΥ,  ΠΑΛΑΜΑ,  Τ.Κ.43200,υπόψη  κας
Βησσαρίου Βασιλικής (τηλ.επικ.:2444029096) 
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  αίτηση  συμμετοχής  επέχει  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  και  η  ευθύνη  της  ορθής
συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Κάθε  υποψήφιος  δικαιούται  να  υποβάλει  μία  μόνο  αίτηση  και  για  θέσεις  μίας  μόνο
κατηγορίας  προσωπικού  (ΤΕ  ή  ΔΕ).  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), συγκεκριμένα από τις 29/12/2021 έως και τις 07/01/2022 και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή
της ανάρτησής της  στο  κατάστημα της  υπηρεσίας  μας,  στα  παραρτήματα  αυτής,  στο
χώρο  ανακοινώσεων  και  στο  δικτυακό  τόπο  του  Δήμου  Παλαμά  (  www.palamas.gr),
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) 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
β) 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΪΟΣ


