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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ηηρ απιθμ. ΟΥ 1/2019 για ηη ζύνατη ύμβαζηρ Δπγαζίαρ Οπιζμένος Υπόνος  

 

Γηα ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαιιηηερληθνχ  πξνζσπηθνχ κε χκβαζε Δξγαζίαο  

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ. 

 

Ο ΓΗΜΟ ΠΤΛΟΤ ΝΔΣΟΡΟ 

Λακβάλνληαο ππφςε:  

1) Σελ αξηζκ.316/2018(ΑΓΑ:6Ξ57Ω1Β-ΥΥ8) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε  ε πξφζιεςε δπν (02) αηφκσλ σξνκίζζηνπ Δθπαηδεπηηθνχ – Καιιηηερληθνχ Πξνζσπηθνχ, 

κε χκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ζηα πξνγξάκκαηα «Κ.Γ.Α.Π.» ηεο δξάζεο κε ηίηιν 

«Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ρνιηθνχ έηνπο 2018 – 2019. 

2) Σελ αξηζκ.317/2018 (ΑΓΑ:6Ξ4ΔΩ1Β-Τ5Ρ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε «Καηάξηηζε ησλ φξσλ Πξνθήξπμεο γηα ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ Δθπαηδεπηηθνχ – 

Καιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κε χκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ζηα πξνγξάκκαηα 

«Κ.Γ.Α.Π.» ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ζρνιηθνχ έηνπο 

2018 – 2019. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ 4325/2015, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

Δθπαηδεπηηθφ θαη Καιιηηερληθφ πξνζσπηθφ. 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.21 ηνπ Ν.2190/94 φπσο ηζρχεη. 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ.1 ηνπ Ν.3812/09. 

6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 

7) Σηο Δληνιέο Σνπνζέηεζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ζηηο  Γνκέο «ΚΓΑΠ» ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο   

γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019. 

8) Σνλ Πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2018 θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019 

ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ 

9) Σν άξζξν 12 ηνπ Ν. 4071/2012 πεξί ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ. 

10) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ 4403/2016 (ΦΔΚ 125/Α΄/7-7-2016), 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη πιένλ έγθξηζε απφ Κεληξηθνχο Φνξείο, ζπκπιεξσκαηηθά κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4314/2014, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη θαιιηηέρλεο γηα 

απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηφηεηα ηνπο εμαηξνχληαη απφ έγθξηζε ΠΤ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε δηάηαμε ηεο  παξ. 1 πεξ. Ηζ ην άξζξνπ 4 ηεο ΠΤ 33/2006 

11) Σελ  κε αξηζκ.πξση.1971/24-07-2018 κε ΑΔΠ 0261 θαη ΔΝΑΡΗΘΜΟ 2018ΔΠ02610021 Απφθαζε 

Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δλαξκφληζεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2018-2019 θαζψο θαη ΚΧΓ ΟΠ: 5030901 

12) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4415(ΦΔΚ 159/η.Α’/6-9-2016) πνπ αθνξά ζε ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαζψο θαη 

ησλ Ν.Π.Γ.Γ θαη Ν.Π.Η.Γ απηψλ, ην νπνίν απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν 

επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο »  
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13) Σελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/48/νηθ.26059/10-10-2016 πνπ αθνξά ζε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ ζην πιαίζην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.  

14) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Φ.Δ.Κ./87/Α/2010) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

 

ανακοινώνει 

ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» γηα ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.) ηνπ Γήκνπ Πχινπ Νέζηνξνο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019, κε 

χκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δςο (02) αηόμυν, γηα ηηο εμήο αλά εηδηθφηεηα, 

αξηζκνχ αηφκσλ θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα:  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΘΔΔΩΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣ. 

ΒΑΘΜΙΓΑ 

ΥΡΟΝΟ 

ΔΡΓΑΙΑ 
ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Δκπαιδεςηικό – Καλλιηεσνικό πποζυπικό  

Π.Δ. Θενινγίαο 1 Π.Δ. 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2019, κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο 

ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο 

Θενινγίαο ή Κνηλσληθήο Θενινγίαο ή Πνηκαληηθήο 

ή Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο Θενινγίαο ΑΔΗ ή ην 

νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2.Γεληθή Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην 

αληίζηνηρν αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο. 

Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

παηδηψλ θαη λεπίσλ. 

3. Πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 

Π.Δ. Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ 

(Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο) θαη εν 

ελλείτει αςηού 
εηδηθφηεηαο  Π.Δ. 

Φηινιφγσλ 

1 ΠΔ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2019, κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο 

ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ (Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) ή ην νκψλπκν 

Πηπρίν ή Γίπισκα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηελ εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

Δν Δλλείτει αςηών  

Πηπρίν Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο ή Πηπρίν Φηινινγίαο ή Διιεληθήο 

Φηινινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο  ή 

Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο  ή 

Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ή Φηινζνθηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ πνπδψλ ή Φηινζνθίαο, ΑΔΗ 

Παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη 

αληίζηνηρν εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή νκψλπκν 

πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.)  

2.Γεληθή Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην 

αληίζηνηρν αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο. 

Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

παηδηψλ θαη λεπίσλ. 

3. Πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 

ΤΝΟΛΟ 

ΘΔΔΩΝ 
2    

 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ ηειεπηαία ζηήιε 

παξνπζηάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθά βαζκνινγία φισλ ησλ ππνςεθίσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα πξνζηίζεηαη αζξνηζηηθά. 

Ζ γεληθή πξνυπεξεζία κνξηνδνηείηαη αλεμάξηεηα ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Πξνυπεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ έηνο αλεμάξηεηα αλ είλαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ 

ελφο θνξέα κνξηνδνηείηαη σο πξνυπεξεζία ελφο έηνπο.  

ΑΔΑ: 6ΤΙ5Ω1Β-9ΤΗ



ε πεξίπησζε πηπρίνπ ΑΔΗ/ΣΔΗ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ. 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Σίηινη ζπνπδψλ: Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο ζπνπδέο, ζρεηηθή επηκφξθσζε 25% 

Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 25% 

Πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα 25% 

Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά θαη δεμηφηεηεο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη πξνζσπηθφηεηα 

(ζπλέληεπμε). 
20% 

Κνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά θξηηήξηα: νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Πνιχηεθλνο, κνλνγνλέαο, Γνλέαο κέινο 

νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ), ρξφλνο αλεξγίαο. 
5% 

 
Μοπιοδόηηζη Κπιηηπίυν 

Βαθμολόγηζη ηςπικών και ειδικών 

πποζόνηυν 
Κπιηήπιο βαθμολόγηζηρ Μόπια 

Σίηινη ζπνπδψλ 

Βαζηθφο Σίηινο πνπδψλ θαη παξεκθεξείο ζπνπδέο 

(ζπλαθείο κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ 

γηα ηελ πξφζιεςε) 

25 κφξηα 

Γεληθή Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία απφ 6 κήλεο έσο 1 έηνο 15 κφξηα 

Γεληθή Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία απφ 1 έηνο έσο 3 έηε (πξνζηίζεληαη) 5 κφξηα 

Γεληθή Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία άλσ ησλ 3 εηψλ (πξνζηίζεληαη) 5 κφξηα 

Πξνυπεξεζία ζηνλ θνξέα Απφ 1 κήλα έσο 1 έηνο 25 κφξηα 

Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά πξνζφληα – 

πλέληεπμε 

πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε θαη επάξθεηα, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο θ.ι.π. 

20 κφξηα 

Κνηλσληθά θαη Οηθνγελεηαθά θξηηήξηα 
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Πνιχηεθλνο, κνλνγνλέαο, 

Γνλέαο, κέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ), ρξφλνο αλεξγίαο. 
5 κφξηα 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα θαη λα έρνπλ ειηθία 21 εηψλ θαη άλσ θαη λα κελ 

έρνπλ ππεξβεί ην 64
ν
 έηνο (άξζξν 13 ηνπ Ν. 3584/2007). Γειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο ηελ 

αίηεζε ηνπ θνξέα, ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηελ ζέζε πνπ δηεθδηθνχλ.  Μαδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη 

λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο. ε 

πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΠΓ 50/2001).  

3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν.  Γίλεηαη δεθηή ε πξνυπεξεζία  κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε 

έξγνπ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ή εθπαηδεπηήξηα ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Σνκέα ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ζε θαζήθνληα ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.  

4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο. 

6. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ.  Βεβαίσζε ζπνπδψλ ηέθλνπ. 

7. Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ πξφζθαηεο έθδνζεο. Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή Τπεχζπλεο 

Γήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. 

8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε). 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

 Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία 

απαιιαγήο. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα 

ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 

 Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  

 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π. Γ/ηνο 

611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ εθθξεκεί 

ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

αλαθνίλσζε θαη  ζα γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα. 

Γεθηά ζα γίλνληαη κφλν ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην έληππν αίηεζεο ηνπ θνξέα ην νπνίν 

κπνξεί λα απνζηαιεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη κε θαμ ή email. 

ΑΔΑ: 6ΤΙ5Ω1Β-9ΤΗ



 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

· Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ 

δεκφζηα αξρή. Γελ γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθά.  

· Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα μία (1) κφλν εηδηθφηεηα. Τπνςήθηνη πνπ 

θαηαζέζνπλ γηα πάλσ απφ κηα ζέζε ζα απνξξίπηνληαη εμαξρήο.  

· Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηπρφλ απαξαίηεηε άδεηα εξγαζίαο 

απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο.   

· Σν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ επηηπρφλησλ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη, με 

δςναηόηηηα αύξηζηρ ή μείυζηρ ηυν υπών επγαζίαρ ηοςρ, αλάινγα κε ηελ πξνζέιεπζε ή απνρψξεζε 

ησλ παηδηψλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Φνξέα.  

 

ΑΙΣΗΔΙ - ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

Οη αηηήζεηο ζα απεπζχλνληαη ζηνλ Γήκν Πχινπ-Νέζηνξνο θαη ζα ππνβάιινληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο (8:00 π.κ. – 14:00 κ.κ.) ζηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο, Μηζζνδνζίαο θαη Τπνζηήξημεο πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Πχινπ-Νέζηνξνο (Πιαηεία 

Νέζηνξνο)  Σειέθσλν 2723360210 θαη θαμ 27230-23522, καδί κε ηα αληίγξαθα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηίηισλ. Αλ δελ ζπλππνβιεζνχλ νη ππνςήθηνη ζα ηίζεληαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε 

αίηεζε ηνπο ζα απνξξίπηεηαη.  

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα  πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο ζε δχν (2) 

εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο . 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο θαη ζα δηαξθεί σο θαη 

δέθα εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

Καηά ηελ δηάξθεηα πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξνγξακκαηίδνληαη θαη νη ζπλεληεχμεηο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ απφ ηελ νξηζκέλε επηηξνπή.  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ νιφθιεξε ηελ πξνθήξπμε ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.pylos-nestor.gr) ή λα ηελ παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Πχινπ 

Νέζηνξνο  καδί κε ηελ αίηεζε. 

ε πεξίπησζε πνπ αδπλαηνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ην έληππν ηεο 

αίηεζεο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηαιεί κε θαμ ε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 

 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη μαλά απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 194/2017 (ΑΓΑ: 6ΡΜΤΧ1Β-ΕΓΧ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζην θηίξην ηνπ 

Γεκαξρείνπ Πχινπ.  Ο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα, ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο. Καηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο. 

 

 

                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΖ 
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