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ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  212/2019 

 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πχιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 19ε ηνπ κελόο 
Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 17306 θαη από 15.11.2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηψηε / Γεκάξρνπ Πχινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδφζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνχο πκβνχινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ λφκνπ 3852/2010 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο λφκνπο 4555/2018 
Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρχεη ζήκεξα, γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηψηεο (Πξφεδξνο), Βνπγηνχθαο Θεφδσξνο, Υξνλφπνπινο Αλαζηάζηνο, 

ππξνπνχινπ Δπζηαζία (Μέιε).   
ΑΠΟΝΣΔ  

Υαξακαξάο Θεφδσξνο (Αληηπξφεδξνο), Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ζιίαο, Μέιε, 
θαζψο επίζεο θαη νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, έζησ θαη αλ λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.  

 
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιφγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζψο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνχινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζφπνπινο Γεψξγηνο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνχ δηαπίζησζε φηη πθίζηαηαη λφκηκε 
απαξηία θαζφηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: ηέζζεξηο (4) θαη απόληεο: 
ηξεηο (3), φπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
     Αθνινχζσο ν θ. Πξφεδξνο αλέγλσζε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Καηαξηηζκόο ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο 
πέληε (5) ζέζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ – θαιιηηερληθνύ  
πξνζσπηθνύ κε ύκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ». 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Καηαξηηζκόο ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο πέληε (5) ζέζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε 

σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ – θαιιηηερληθνύ  πξνζσπηθνύ  

κε ύκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 

 

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

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 
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     πλερίδνληαο ν θ. Πξφεδξνο είπε φηη, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 
Πξνγξακκάησλ Κ.Γ.Α.Π. πνπ πινπνηνχκε ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε 
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ζα πξέπεη λα πξνβνχκε άκεζα ζηελ πξφζιεςε 
ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ (ΦΔΚ 125/Α΄/2016) .  
     χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (λ.2190/94), θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980, 
θαηά πεξίπησζε ην εθπαηδεπηηθφ - θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ εμαηξείηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
ΑΔΠ, επνκέλσο δχλαηαη ν Φνξέαο λα νξίζεη ηα εηδηθά θαη ηππηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηνλ 
ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε λα εθδνζεί άκεζα ε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ. 
Χο εθ ηνχηνπ θαη ιφγσ ησλ θάησζη: 

1. Σεο αξηζκ.πξση.2411/02-07-2019  απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ 
έληαμε ηεο Πξάμεο «Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2019–2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5047043 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Πεινπφλλεζνο 2014-2020». 

2. Σεο απφ 31/08/2019 δήισζεο ηεο Αλδξηθνπνχινπ Παλαγηψηαο ηνπ Νηθνιάνπ γηα κε 
αλαλέσζε ηεο χκβαζεο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ σο Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ Π.Δ. 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΟΗ (ΠΦΦ) ζηα Κ.Γ.Α.Π. Πχινπ-Νέζηνξνο. 

3. Σεο απφ 30/08/2019 δήισζεο ηεο Καινγεξνπνχινπ Νηθνιέηηαο ηνπ Αλαζηαζίνπ  γηα κε 
αλαλέσζε ηεο χκβαζεο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ σο Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ Π.Δ. 
ΓΤΜΝΑΣΧΝ  ζηα Κ.Γ.Α.Π. Πχινπ-Νέζηνξνο. 

4. Σεο κε αξηζκ.πξση.14197/23-09-2019 Απφθαζεο Γεκάξρνπ πεξί αλαλέσζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Πχινπ-
Νέζηνξνο. 

5. Σεο απφ 15/10/2019 δήισζεο παξαίηεζεο ηεο Γθφλε Καιιηφπεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηνπ 
Αλδξέα απφ ηελ χκβαζε Οξηζκέλνπ Υξφλνπ σο Π.Δ. ΦΗΛΟΛΟΓΧΝ ζηα Κ.Γ.Α.Π. 
Πχινπ-Νέζηνξνο. 

6. Σεο κε αξηζκ.πξση.15652/15-10-2019 Απφθαζεο Γεκάξρνπ πεξί ιχζεο ηεο 
ππαιιειηθήο ζρέζεο ηεο ππαιιήινπ Γθφλε Καιιηφπεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Η.Γ.Ο.Υ. ιφγσ 
παξαίηεζεο. 

7. Σελ αλάγθε ζηειέρσζεο κε εηδηθφηεηεο θαη αξηζκφ εθπαηδεπηψλ    
8. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ 4325/2015, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη 

γηα Δθπαηδεπηηθφ θαη Καιιηηερληθφ πξνζσπηθφ. 
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.21 ηνπ Ν.2190/94 φπσο ηζρχεη. 
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ.1 ηνπ Ν.3812/09 
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη 

ζήκεξα. 
12. Σνλ Πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

δαπάλε γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ. 
13. Σν άξζξν 12 ηνπ Ν. 4071/2012 πεξί ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ. 
14. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ 4403/2016 (ΦΔΚ 

125/Α΄/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 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4415(ΦΔΚ 159/Α’/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 » 

16. 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.  
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17. 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. 

18. Σελ κε αξηζκ. 211/2019 Απφθαζε Ο.Δ. ηνπ Γήκνπ Πχινπ Νέζηνξνο γηα ηελ πξφζιεςε 
πέληε (5) αηφκσλ σξνκίζζηνπ Δθπαηδεπηηθνχ – Καιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κε χκβαζε 
Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ζηα πξνγξάκκαηα «Κ.Γ.Α.Π.» ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε 
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ζρνιηθνχ έηνπο 2019 – 2020». 

 
     Πξέπεη λα πξνβνχκε ζε πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ – 
θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε 
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» γηα ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ 
πνπ πινπνηνχκε, γηα ηηο εμήο αλά εηδηθφηεηα, αξηζκνχ αηφκσλ θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο:  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ – 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤ. 
ΒΑΘΜΙΓΑ 

ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΑ 

Π.Δ. 
Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ 
3 Π.Δ. 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 
31/8/2020, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

ΠΔ ΦΤΗΚΖ 
ΑΓΧΓΖ 

1 

Π.Δ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 
31/8/2020, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

ΠΔ ΗΣΟΡΗΑ – 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

1 

Π.Δ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 
31/8/2020, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

ΤΝΟΛΑ 5   

 
     Καζνξίδνληαη ινηπφλ νη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη  γηα ηελ θάιπςε ησλ πέληε (5) ζέζεσλ, 
σξνκίζζηνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο εθπαηδεπηηθνχ – θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ κε χκβαζε 
Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, σο απαηηνχκελα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα σο 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - 
ΔΙΓΗΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΘΔΔΧΝ 

ΔΚΠΑΙΓ. 
ΒΑΘΜΙΓΑ 

ΥΡΟΝΟ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Δθπαηδεπηηθό - Καιιηηερληθό πξνζσπηθό  

Παηδαγσγηθψλ 
Σκεκάησλ 

3 Π.Δ. 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζχκβαζεο 

θαη σο 
31/8/2020, κε 
δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο 

ζε 
πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο 

ηνπ 
πξνγξάκκαη

νο 

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. 
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. 

ΦΤΗΚΖ 
ΑΓΧΓΖ 

1 ΠΔ 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζχκβαζεο 

θαη σο 
31/8/2020, κε 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο 
Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 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 
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δπλαηφηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο 

ζε 
πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο 

ηνπ 
πξνγξάκκαη

νο 

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. 

ΗΣΟΡΗΑ - 
ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ

 
1 ΠΔ 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζχκβαζεο 

θαη σο 
31/8/2020, κε 
δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο 

ζε 
πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο 

ηνπ 
πξνγξάκκαη

νο 

1.Πηπρίν ή δίπισκα Ηζηνξίαο θαη 
Αξραηνινγίαο  ή Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο - 
Αξραηνινγίαο- Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 
κε θαηεπζχλζεηο: α) Ηζηνξίαο ή β) 
Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ  ή 
Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ 
Ηζηνξία ή Ηζηνξίαο ή Ηζηνξίαο - 
Αξραηνινγίαο - Λανγξαθίαο κε 
θαηεπζχλζεηο : α) Ηζηνξίαο ή β) 
Αξραηνινγίαο ή Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ κε 
θαηεχζπλζε Αξραηνινγίαο - Αξραηνκεηξίαο  
ή  Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο 
κε θαηεχζπλζε ζηελ Ηζηνξία 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. 

 
     Πξνηείλεηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ππνβνιήο, ηηο πξνζεζκίεο, θαζψο θαη ηνλ 
ηφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ σο εμήο: 
 

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. 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 20% 
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δηδαζθαιίαο θαη πξνζσπηθφηεηα (ζπλέληεπμε). 

Κνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά θξηηήξηα: νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Πνιχηεθλνο, 
κνλνγνλέαο, Γνλέαο κέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ), ρξφλνο αλεξγίαο. 

5% 

 
Μνξηνδόηεζε Κξηηεξίσλ 

Βαζκνιόγεζε ηππηθώλ  
θαη εηδηθώλ πξνζόλησλ 

Κξηηήξην βαζκνιόγεζεο Μόξηα 

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 64ν 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.Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή 
ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε). 
8.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 
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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. 
 

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. Γε γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη 
ηαρπδξνκηθά.  
     Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα κία (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, κε δπλαηφηεηα αχμεζεο ή κείσζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο, αλάινγα κε 
ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δξάζεηο 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 Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ, Μηζζνδνζίαο, Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Τπνζηήξημεο πιινγηθψλ Οξγάλσλ ζηελ 
Πχιν (Σειέθσλν 2723360210 θαη θαμ 2723023522), καδί κε ηα αληίγξαθα φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηίηισλ. Αλ δελ ζπλππνβιεζνχλ νη ππνςήθηνη ζα ηίζεληαη 
εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή 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 …./…../2019 (ηελ επνκέλε ηεο 
δεκνζίεπζεο) θαη ζα δηαξθεί σο θαη ηελ  …./…/2019 (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 ΠΙΝΑΚΧΝ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 
     Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επιτροπή επιλογής προσωπικού ποσ θα 
σσσταθεί με απόυαση τοσ Δημοτικού Σσμβοσλίοσ, 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. 

                                
Παξαθαιώ όπσο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
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     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππφςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λφκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 φπσο απηά ηζρχνπλ ζήκεξα θαηφπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεψλ ηνπο απφ ηνπο λφκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ σ λ α     
 

     Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο πέληε (5) ζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ – θαιιηηερληθνχ  πξνζσπηθνχ κε χκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζην 
Γήκν Πχινπ – Νέζηνξνο, φπσο αθξηβψο αλαγξάθνληαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο θαη εμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν Πχινπ – Νέζηνξνο θ. Καξβέια Παλαγηψηε γηα φιεο 
ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.    
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  212/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΖ 
      (Αθνινπζνχλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 

                                                   Πύινο   19/11/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 
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