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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

της αριθμ.  ΣΟΧ  1/2020    για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας  

Ορισμένου Χρόνου. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση 

του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πύλου Νέστορος, για το σχολικό έτος 2019 – 

2020, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων, για τις εξής ανά 

ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά 

προσόντα:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό  

Π.Ε. 

ΜΑΘΗΜΑ-

ΤΙΚΩΝ 
1 ΠΕ 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης και ως 

31/8/2020, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος. 

1. Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της 

Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του 

Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος 

Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο 

τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο 

Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 

της Κύπρου (3)..2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: 

αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές 

Επιχειρήσεις.  

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

 

Π.Ε.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

1 ΠΕ 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης και ως 

31/8/2020, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος. 

1Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή Πτυχίο 

Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και 

Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή 

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Δημόσιας Διοίκησης (Παντείου 

Παν/μίου μέχρι 30/6/1984) ή Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κατεύθυνσης 

«Δημοσίων Θεσμών», με ημερομηνία εισαγωγής των υποψηφίων από 

το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής (7), ή Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 

Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 

Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας (που από το Μάιο του 2008 

μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με 

κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία ή Κοινωνικής 
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Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης κατεύθυνσης Πολιτικής 

Επιστήμης της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας 

της αλλοδαπής. 

2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική 

προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.  

Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα.  

 

Π.Ε 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ -

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

1 ΠΕ 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης και ως 

31/8/2020, με 

δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση 

συνέχισης του 

προγράμματος 

1. Τίτλοι σπουδών:1.Πτυχίο ή δίπλωμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ή 

Αρχαιολογίας ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας- Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις: α) Ιστορίας ή β) Αρχαιολογίας ή 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών  ή 

Ιστορίας και Εθνολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία ή Ιστορίας ή 

Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατευθύνσεις : α) Ιστορίας 

ή β) Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση 

Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας  ή  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας με κατεύθυνση στην Ιστορία 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.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη διδακτική 

προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 

του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.  
Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ 
3    

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 

21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64
ο
 έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα, και να την υποβάλλουν είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων στην Πύλο στο Δημαρχείο 

Πύλου Νέστορος (Πλ. Νέστορος) (Τηλέφωνο 2723360210 και φαξ  2723023522) και ώρες 8:00 π.μ- 14:00 

μ.μ, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.  

Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου-Νέστορος  (www.pylos-nestor.gr) ή να την παραλάβουν από τα γραφεία του 

Δήμου  μαζί με την αίτηση.  

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 

και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές 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 συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιούνται από την ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο  

τριμελή επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ 

Να δημοσιευθεί στις εφημερίδες 

1. Ελευθερία 

2. Θάρρος  


