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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  211/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 19ε ηοσ κελός 
Νοεκβρίοσ ηοσ έηοσς 2019 εκέρα ηες εβδοκάδας Σρίηε θαη ώρα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αρηζκ. 17306 θαη από 15.11.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο 4555/2018 
Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

ππξνπνύινπ Δπζηαζία (Μέιε).   
ΑΠΟΝΣΔ  

Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ζιίαο, Μέιε, 
θαζώο επίζεο θαη νη λόκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  

 
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζσλόιοσ: επηά (7), βξίζθνληαη παρόληες: ηέζζερης (4) θαη απόληες: 
ηρεης (3), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Πρόζιευε πέληε (5) αηόκφλ φροκίζζηοσ Δθπαηδεσηηθού – Καιιηηετληθού 

προζφπηθού, κε ύκβαζε Δργαζίας Ορηζκέλοσ Υρόλοσ, ζηα προγράκκαηα 
«Κ.Γ.Α.Π.» ηες Γράζες «Δλαρκόληζε οηθογελεηαθής θαη επαγγεικαηηθής δφής» 

ζτοιηθού έηοσς 2019 – 2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΔΞΙ (26) ΚΑΙ ΑΠΟ  
19/11/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΩΗ4ΓΩ1Β-Λ7Λ



 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Πρόζιευε πέληε (5) αηόκφλ φροκίζζηοσ 
Δθπαηδεσηηθού – Καιιηηετληθού προζφπηθού, κε ύκβαζε Δργαζίας Ορηζκέλοσ 
Υρόλοσ, ζηα προγράκκαηα «Κ.Γ.Α.Π.» ηες Γράζες «Δλαρκόληζε οηθογελεηαθής θαη 
επαγγεικαηηθής δφής» ζτοιηθού έηοσς 2019 – 2020» θαη είπε: 
 
ε ζπλέρεηα: 

1. Σεο αξηζκ.πξση.2411/02-07-2019  απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ γηα 
ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Δλαξκόληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο γηα ην 
ζρνιηθό έηνο 2019–2020» κε θσδηθό ΟΠ 5047043 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 
«Πεινπόλλεζνο 2014-2020». 

2. Σεο από 31/08/2019 δήισζεο ηεο Αλδξηθνπνύινπ Παλαγηώηαο ηνπ Νηθνιάνπ γηα κε 
αλαλέσζε ηεο ύκβαζεο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ σο Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό Π.Δ. 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΟΗ (ΠΦΦ) ζηα Κ.Γ.Α.Π. Πύινπ-Νέζηνξνο. 

3. Σεο από 30/08/2019 δήισζεο ηεο Καινγεξνπνύινπ Νηθνιέηηαο ηνπ Αλαζηαζίνπ  γηα 
κε αλαλέσζε ηεο ύκβαζεο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ σο Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό Π.Δ. 
ΓΤΜΝΑΣΧΝ  ζηα Κ.Γ.Α.Π. Πύινπ-Νέζηνξνο. 

4. Σεο κε αξηζκ.πξση.14197/23-09-2019 Απόθαζεο Γεκάξρνπ πεξί αλαλέσζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ 
Πύινπ-Νέζηνξνο. 

5. Σεο από 15/10/2019 δήισζεο παξαίηεζεο ηεο Γθόλε Καιιηόπεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
ηνπ Αλδξέα από ηελ ύκβαζε Οξηζκέλνπ Υξόλνπ σο Π.Δ. ΦΗΛΟΛΟΓΧΝ ζηα Κ.Γ.Α.Π. 
Πύινπ-Νέζηνξνο. 

6. Σεο κε αξηζκ.πξση.15652/15-10-2019 Απόθαζεο Γεκάξρνπ πεξί ιύζεο ηεο 
ππαιιειηθήο ζρέζεο ηεο ππαιιήινπ Γθόλε Καιιηόπεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Η.Γ.Ο.Υ. 
ιόγσ παξαίηεζεο. 

7. Σελ αλάγθε ζηειέρσζεο κε εηδηθόηεηεο θαη αξηζκό εθπαηδεπηώλ.    
 
Απαηηείηαη ε άκεζε πξόζιεςε πέληε (5 αηόκσλ Δθπαηδεπηηθνύ – Καιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ 
κε ύκβαζε Οξηζκέλνπ Υξόλνπ σξνκίζζηαο απαζρόιεζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Νόκνπ 4325/2015, δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα Δθπαηδεπηηθό θαη Καιιηηερληθό 
πξνζσπηθό, κε πξνθήξπμε ησλ θάησζη εηδηθνηήησλ: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Π.Δ. Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ 3 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη σο 
31/08/2020 κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
 

1.Σίηινη ζπνπδώλ : Πηπρίν Παηδαγσγηθώλ 
Σκεκάησλ (Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) ή ην 
νκώλπκν Πηπρίν ή Γίπισκα ηνπ Διιεληθνύ 
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ηεο 
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηελ 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο. 
2.Γεληθή Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν: 
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζην 
αληίζηνηρν αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο.  
Πξνϋπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 
απαζρόιεζε παηδηώλ θαη λεπίσλ. 
3. Πξνϋπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 

ΑΔΑ: ΩΗ4ΓΩ1Β-Λ7Λ



ΠΔ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 1 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη σο 
31/08/2020 κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο 
Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 
Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) 
ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
2.Γεληθή Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν: 
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζην 
αληίζηνηρν αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο.  
Πξνϋπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 
απαζρόιεζε παηδηώλ θαη λεπίσλ. 
3. Πξνϋπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 

ΠΔ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 1 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη σο 
31/08/2020 κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
1.Πηπρίν ή δίπισκα Ηζηνξίαο θαη 
Αξραηνινγίαο  ή Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο - 
Αξραηνινγίαο- Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 
κε θαηεπζύλζεηο: α) Ηζηνξίαο ή β) 
Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ  ή 
Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ 
Ηζηνξία ή Ηζηνξίαο ή Ηζηνξίαο - 
Αξραηνινγίαο - Λανγξαθίαο κε 
θαηεπζύλζεηο : α) Ηζηνξίαο ή β) 
Αξραηνινγίαο ή Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε 
θαηεύζπλζε Αξραηνινγίαο - Αξραηνκεηξίαο  
ή  Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο 
κε θαηεύζπλζε ζηελ Ηζηνξία ΑΔΗ ή ην 
νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) 
ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
2.Γεληθή Πξνϋπεξεζία ζην αληηθείκελν: 
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνϋπεξεζία ζην 
αληίζηνηρν αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο.  
Πξνϋπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 
απαζρόιεζε παηδηώλ θαη λεπίσλ. 
3. Πξνϋπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 

ΤΝΟΛΑ 5  

ΑΔΑ: ΩΗ4ΓΩ1Β-Λ7Λ



 
     Ζ δαπάλε γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ αλσηέξνπ πξνζσπηθνύ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 60-
6041.001κε ηίηιν «Ακνηβέο έκκηζζνπ Πξνζσπηθνύ  - Ακνηβέο πξνζσπηθνύ " Κ.Γ.Α.Π." Γήκνπ 
Πύινπ Νέζηνξνο », ηνλ  Κ.Α. 60-6054.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ», ηνπ ζθέινπο 
ησλ εμόδσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη ππάξρεη ζρεηηθή 
πίζησζε ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.  
     Με ηα δεδνκέλα απηά, εηζεγνύκαη ζην ώκα ηε ιήςε απόθαζεο, γηα ηελ πξόζιεςε πέληε 
(5) αηόκσλ σξνκίζζηνπ Δθπαηδεπηηθνύ – Καιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ, κε ύκβαζε Δξγαζίαο 
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, ζηα πξνγξάκκαηα «Κ.Γ.Α.Π.» ηεο Γξάζεο «Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο 
θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ζρνιηθνύ έηνπο 2019 – 2020». 
 

Παραθαιώ όπφς αποθαζίζοσκε ζτεηηθά 
 
     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ο θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ φ λ α     
 

     Σελ έγθξηζε πξόζιεςεο πέληε (5) αηόκσλ σξνκίζζηνπ Δθπαηδεπηηθνύ-Καιιηηερληθνύ 
πξνζσπηθνύ, κε ύκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, ζηα πξνγξάκκαηα «Κ.Γ.Α.Π.» ηεο 
Γξάζεο «Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ζρνιηθνύ έηνπο 2019 – 
2020», όπσο αθξηβώο αλαγξάθνληαη θαη γηα ην ζθνπό πνπ αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο 
ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  211/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΖ 
      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύιος   19/11/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΗ4ΓΩ1Β-Λ7Λ
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