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Θέκα:  ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  ππ’ αξηζκ. ΟΥ 1/1014/23-9-2021 

για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύνατη ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ για ηην ςλοποίηζη ηηρ Γπάζηρ «Δναπμόνιζη Οικογενειακήρ και 

Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ»(Πεπίοδορ 2021-2022). 

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

Σο ΝΠΓΓ  Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ & Αλληλεγγύηρ  «ΔΤ ΕΖΝ» Γήμος Έδεζζαρ  

ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ: 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 

ζπλνιηθά πέληε(5) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο & Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

«ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΤ ΕΖΝ» Γήκνπ 

Έδεζζαο, πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Έδεζζαο Ν. Πέιιαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, 

αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ 

(βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) 

πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ  ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
Π.Ε. ΠΕΚΚΑ 
ΔΗΛΟ ΕΔΕΑ 
Μ.Π.Δ.Δ. «ΕΤ ΖΗΜ» 
Διεύθυνση Διοίκησης  

‘Εδεζζα  23 Σεπηεμβρίοσ 2021 
 
Αρ. Πρώη   :   -  1015     - 
 
 
 

Τατ. Δ/νζη : Δαρδανελίων 15 
Τατ. Κώδικας : 58200 ΕΔΕΣΣΑ 
Τηλέθωνο : 23810 - 24074 
FAX : 23810 - 24674 
Ε-mail      : dpbs@otenet.gr 
Πληροθορίες     :Γκίνη Αικαηερίνη 
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ΖΜΔΗΧΔΗ:  

*Ζ έλαξμε ή ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

θνξέαο/δνκή ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζε θαηφρνπο «Αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher), 

ζχκθσλα κε ηνπο ελ γέλεη θαλφλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηνλ/ηελ δηέπεη, γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Εσήο» (Πεξίνδνο 2021-2022), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 78812/14-7-2021 ΚΤΑ 

(ΦΔΚ 3116/Β΄/15-7-2021) ΚΤΑ. 

** Οη επηιεγέληεο/είζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ πξφζιεςε ζηνλ 

Φνξέα πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ1α/Γ.Π.νηθ.76785 

(ΦΔΚ 3758/η.Β’/25-10-2017) Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

 

 

101 

ΣΔ  

Βπεθονηπιοκόμυν 

 

 

 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Πηςσίο ή δίπλυμα ημήμαηορ Βπεθονηπιοκομίαρ ή Πποζσολικήρ Αγυγήρ ΣΔΗ  ή ηο 

ομώνςμο πηςσίο ή δίπλυμα Ππογπαμμάηυν ποςδών Δπιλογήρ (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή 

ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα  πηςσίο ή δίπλυμα ΣΔΗ ή Ππογπαμμάηυν  ποςδών 

Δπιλογήρ (Π..Δ.) ΣΔΗ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή 

αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ ή ηο ομώνςμο ή ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα 

πηςσίο ΚΑΣΔΔ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ 

ειδικόηηηαρ. 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

β) Γνώζη σειπιζμού Ζ/Τ ζηα ανηικείμενα: i) επεξεπγαζίαρ κειμένυν, ii) 

ςπολογιζηικών θύλλυν και iii) ςπηπεζιών διαδικηύος.   

 

 

Οι ςποτήθιοι ηυν ανυηέπυ ειδικοηήηυν ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έυρ 65 εηών. 

 

ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ: 

Για ηιρ θέζειρ με κυδικό 101, πξνηάζζνληαη ηυν λοιπών ςποτηθίυν, ανεξάπηηηα 

από ηο ζύνολο ηυν μονάδυν πος ζςγκενηπώνοςν, οι κφληκνη θάηνηθνη ηυν Γήμυν 

Αλμυπίαρ, Έδεζζαρ, Πέλλαρ και κύδπαρ ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Πέλλαρ, 

(πεπ. ζη΄ παπ. 1 άπ. 12 ηου Ν.4765/2021, ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθμ. ππυη. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιζηωηική ππάξη ηου Υπουπγού 

Εζωηεπικών). 

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ζςμπληπώζοςν ηην αίηηζη με κυδικό ΔΝΣΤΠΟ 

ΑΔΠ ΟΥ 1
ΠΔ/ΣΔ

 και να ηην ςποβάλοςν, καδί κε ηα απαηηνχκελα απφ ηελ 

παξνχζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, είηε απηνπξνζψπσο, είηε με άλλο 

εξοςζιοδοηημένο από αςηούρ ππόζυπο, εθόζον η εξοςζιοδόηηζη θέπει ηην 

ςπογπαθή ηοςρ θευπημένη από δημόζια απσή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, ζηα γπαθεία ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ ζηην ακόλοςθη διεύθςνζη: Ν.Π.Γ.Γ. 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο «ΔΤ ΕΖΝ» Γήκνπ Έδεζζαο, Φηιίππνπ 

34, Σ.Κ. 58200, Έδεζζα, ππφςε θ. Φηινχθαηδε σηεξίαο  (ηει. επηθνηλσλίαο: 

23810 27990). 
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ηην πεπίπηυζη αποζηολή ηυν αιηήζευν ηασςδπομικώρ ην εκπξφζεζκν ηυν 

αιηήζευν κπίνεηαι με βάζη ηην ημεπομηνία πος θέπει ο θάκελορ αποζηολήρ, ο 

οποίορ μεηά ηην αποζθπάγιζή ηος επιζςνάπηεηαι ζηην αίηηζη ηυν ςποτηθίυν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 γλσζηφ σο GDPR, πνπ εηέζε ζε 

εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, θαζηεξψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην 

ιφγν απηφ, η ζςμμεηοσή ηυν ςποτηθίυν ζηη διαδικαζία ππόζλητηρ με ηην 

οικειοθελή ςποβολή αίηηζηρ με ηα ζςνημμένα ζε αςηή δικαιολογηηικά ππορ ηον 

Φοπέα, ζςνεπάγεηαι ηη ζςναίνεζη ηος ςποτηθίος για ηη ζςλλογή και επεξεπγαζία 

ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα πος ηοςρ αθοπούν, καθώρ και για ηην 

αζθαλή διαηήπηζή ηοςρ ζε απσείο (θςζικό ή τηθιακό) για ζςγκεκπιμένο ζκοπό 

και για όζο σπόνο απαιηείηαι, πποκειμένος να ολοκληπυθούν οι νόμιμερ 

διαδικαζίερ ππόζλητηρ. Οι θοπείρ οθείλοςν να πποζηαηεύοςν ηα πποζυπικά 

ζηοισεία ηυν ςποτηθίυν από ηςσόν ςποκλοπή πποκειμένος να επιηςγσάνεηαι η 

αζθαλήρ επεξεπγαζία ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα. Οη ππνςήθηνη 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη 

θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαη ε επζχλε ηεο νξζήο 

ζπκπιήξσζεο ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ.Οι ενδιαθεπόμενοι 

καλούνηαι να ζςμπληπώζοςν ηην αίηηζη με κυδικό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1
ΠΔ

 
ΣΔ

 και 

να ηην ςποβάλοςν, είηε απηνπξνζψπσο, είηε με άλλο εξοςζιοδοηημένο από αςηούρ 

ππόζυπο, εθόζον η εξοςζιοδόηηζη θέπει ηην ςπογπαθή ηοςρ θευπημένη από 

δημόζια απσή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γπαθεία ηηρ 

ςπηπεζίαρ μαρ ζηην ακόλοςθη διεύθςνζη: Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & 

Αιιειεγγχεο «ΔΤ ΕΖΝ» Γήκνπ Έδεζζαο, Φηιίππνπ 34(ΚΑΠΖ), Σ.Κ. 58200, 

Έδεζζα, ππφςε θ. Φηινχθαηδε σηεξίαο(ηει. επηθνηλσλίαο 23810 27990) από  

30-9-2021 έσο θαη 11-10-2021 θαη ψξα 14:00. 

Οι ςποτήθιοι κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ηυν αιηήζευν: α) ηο δικηςακό 

ηόπο ηος Γήμος Έδεζζαρ (http://www.dimosedessas.gov.gr), β) ζηο δικηςακό ηόπο 

ηος ΑΔΠ (www.asep.gr) και ζςγκεκπιμένα ακολοςθώνηαρ από ηην κενηπική ζελίδα 

ηη διαδπομή: Πνιίηεο Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ Οξ. 

Υξφλνπ ΟΥ, γ) ζηα καηά ηόποςρ Κένηπα Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών (ΚΔΠ) αλλά και 

http://www.dimosedessas.gov.gr/
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ζηην ηλεκηπονική ηοςρ διεύθςνζη (www.kep.gov.gr), απ' όπος μέζυ ηηρ διαδπομήρ: 

χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ θα οδηγηθούν ζηην κενηπική 

ζελίδα ηος δικηςακού ηόπος ηος ΑΔΠ και από εκεί θα έσοςν ππόζβαζη ζηα ένηςπα 

μέζυ ηηρ διαδπομήρ: Πνιίηεο Έληππα –Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ 

Οξ. Υξφλνπ ΟΥ. 

Αλάξηεζε ολόκληπηρ ηηρ ανακοίνυζηρ [καδί με ηο «Παπάπηημα ανακοινώζευν 

ςμβάζευν επγαζίαρ Οπιζμένος Υπόνος (ΟΥ)» με ζήμανζη έκδοζηρ «10-6-2021», 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε 

ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ii) νδεγίεο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο- ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 

1
ΠΔ/ΣΔ

, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα 

βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

Παξάξηεκα απηφ, θαζψο θαη ζην Δηδηθφ Παξάξηεκα  Α(1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ 

Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «31-8-2021» κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ 

(www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη 

θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  

Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.   

 

Ο Πξφεδξνο  

ηνπ ΝΠΓΓ  

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο& 

Αιιειεγγχεο  

«ΔΤ ΕΖΝ» Γήκνπ Έδεζζαο  

 

Γεκήηξηνο Γηψγαο   
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