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 Νομικό Ππόζυπο Κοινυνικήρ    

Ππόνοιαρ και Αλληλεγγύηρ,             

Πολιηιζμού και Παιδείαρ 

Δήμος Επμιονίδαρ                                                       Κπανίδι,    04-09-2017 

                                                                                            Απιθμ. Ππυη.: 844 

Τασ. Διεύθςνζη: Μ. Μεπκούπη 11 

Τασ. Κώδικαρ   : 213 00 

Τηλ.: 2754360030-01 

Πληποθοπίερ : Ε. Αντωνοπούλου, Β. Λέκκα  

Φαξ: 2754023667 

Email: npkpappderm@yahoo.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ςπ' απιθμ.   ΣΟΧ  2/2017 

Για ηην ππόζλητη υπομίζθιος εκπαιδεςηικού – καλλιηεσνικού  

πποζυπικού με Πύμβαζη Δπγαζίαρ Νπιζμένος Σπόνος ηηρ δπάζηρ 

<<Δναπμόνιζη Νικογενειακήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ>> 
 

To  Ν.Π.  Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ και Αλληλεγγύηρ,  

Πολιηιζμού και Παιδείαρ Δήμος Επμιονίδαρ 
 

 

Έσονηαρ ςπότη: 
 

1) Σελ ππ΄αξηζκ. 78/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ πεξί πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνζιήςεσλ 20 (Δίθνζη) αηφκσλ σξνκίζζηνπ Δθπαηδεπηηθνχ – Θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κε 

χκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ζηα πξνγξάκκαηα «ΘΓΑΠ» ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ζρνιηθνχ έηνπο 2017 – 2018»θαη ηελ κε 

αξηζκ.133974/25-07-2017 λνκηκφηεηα ηεο  Έγθξηζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο . 

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

Δθπαηδεπηηθφ θαη Θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ. 

3)Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Λ. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΘ 

54/η.Α΄/14-3-2013). 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 
πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΘ 28 Α), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 4440/2016 (ΦΔΘ 224 
Α). 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4314/2014 «α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) Δλζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE 

L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Λ.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 265/η.Α΄/23-12-2014). 

6) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 4403/2016 (ΦΔΘ 125/η.Α΄/7-7-2016). 

 
7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 
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 8) Σηο Δληνιέο Σνπνζέηεζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ησλ 167 ζπλνιηθά παηδηψλ ζηηο  Γνκέο 
«ΘΓΑΠ» ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο , Πνιηηηζκνχ θαη 
Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017 – 2018 θαη ηηο αλακελφκελεο 55 λέεο ζηελ 
επφκελε θαηαλνκή . 

9) Σνλ Πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ 
απαζρφιεζε ηνπ ελ ιφγν πξνζσπηθνχ, θαη ηνλ ππφ θαηάξηηζε πξνχπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018. 

10)Σν άξζξν 12 ηνπ Λ. 4071/2012 πεξί ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ΟΣΑ. 
11)Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λφκνπ 4403/2017 (ΦΔΘ 125/Α΄/7-7-2017), 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη πιένλ έγθξηζε απφ Θεληξηθνχο Φνξείο, ζπκπιεξσκαηηθά 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 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. 

12) Σελ κε αξηζκ Πξση.12829/3-7-2017 κε ΑΔ 3351 θαη ΔΛΑΡΗΘΚΟ 20173551000 Απφθαζε 
Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δλαξκφληζεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 
2017-2018 θαζψο θαη ΘΧΓ ΟΠ  ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑΛΑΓΔΓΒΚ 5007969 

13) Σελ κε αξηζκ Πξση.1493/26-6-2017 κε ΑΔ ΔΠ 0261 θαη ΔΛΑΡΗΘΚΟ 2017ΔΠ02610007 
Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δλαξκφληζεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο γηα ην 
ζρνιηθφ έηνο 2017-2018 κε  ΘΧΓ ΟΠ  5008926 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ ΠΔΠ 
ΠΔΙ/ΟΤ ΚΟΔΠΑΛΑΓΔΓΒΚ 5007969 

14) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ.4415(ΦΔΘ 159/η.Α’/6-9-2017) πνπ αθνξά ζε ζπκβάζεηο 
εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β ΄βαζκνχ θαζψο 
θαη ησλ Λ.Π.Γ.Γ θαη Λ.Π.Η.Γ απηψλ, ην νπνίν απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηνπ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη 
Οηθνγελεηαθήο Εσήο »  

15) Σελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/48/νηθ.26059/10-10-2017 πνπ αθνξά ζε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ Κίζζσζεο Έξγνπ ζην πιαίζην 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.  

16) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»(θεθ87Α) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ . 

    17) Tελ  112/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ πεξί Α. Σξνπνπνίεζε ηεο 78/2017 ΑΓ   

θαη  Θαζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη  θαηάξηηζε ησλ φξσλ γηα ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ     

εθπαηδεπηηθνχ – θαιιηηερληθνχ  πξνζσπηθνχ κε χκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ηεο δξάζεο 

<<Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018>>  Β. 

χζηαζε ηξηκεινχο επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ ζπκκεηερφλησλ. 

ανακοινώνει 

ηε πξφζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» γηα ηα 

Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ πνπ εδξεχνπλ ζην Γήκν Δξκηνλίδαο, γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, κε χκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ,   ζπλνιηθνχ αξηζκνχ  

δέκα επηά (17) αηόμυν γηα ηηο εμήο αλά εηδηθφηεηα, αξηζκνχ αηφκσλ ,εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

, δηάξθεηα ζχκβαζεο θαη  κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα  : 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ - 

ΔΗΓΖΘΝΡΖΡΑ 

ΑΟΗΘΚ. 

ΘΔΠΔΩΛ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡ. 

ΒΑΘΚΗΓΑ 

ΣΟΝΛΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Φπζηθήο Αγσγήο 

κε εηδηθφηεηα 1 

3 ΠΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ΚΠΑΘΔΣ, 1 

ΣΔΛΛΗ,1 

ΗΣΗΟΠΙΟΨΑ   

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Λεπηαγσγφο 

3 ΠΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Γάζθαινο 

2 ΠΔ 

 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Παηδαγσγνί 

(ΦΠΦ) 

1 ΠΔ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Θαιιηηερληθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Κνπζηθήο 

 

2 

 

ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Αγγιηθψλ 

1 ΠΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Γαιιηθψλ  

1 ΠΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Γεξκαληθψλ 

1 ΠΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Θαιιηηερληθφ  

πξνζσπηθφ – 

Θεαηξνιφγνο  

1 ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Θαιιηηερληθφ  

πξνζσπηθφ – 

Γάζθαινο ρνξνχ  

1 ΓΔ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Θαιιηηερληθφ  1 ΓΔ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 31/8/2018, κε 

ΑΔΑ: ΨΞΛ3ΟΛΤΞ-ΟΨ1



            

4 
 

 
πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Θαιιηηερληθψλ – 

Δηθαζηηθψλ   

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Β)ηνλ θαζνξηζκφ ησλ  απαηηνχκελσλ  ηππηθψλ  θαη εηδηθά πξνζφλησλ φπσο  πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ : 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ - 

ΔΗΓΖΘΝΡΖΡΑ 

ΑΟΗΘΚ. 

ΘΔΠΔΩ

Λ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡ

. ΒΑΘΚΗΓΑ 

ΣΟΝΛΝΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΞΗΘΑ ΔΗΓΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ 

Δκπαιδεςηικό – Θαλλιηεσνικό πποζυπικό  

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηέο 

Φπζηθήο Αγσγήο 

κε εηδηθφηεηα 1 

ΚΠΑΘΔΣ, 1 

ΣΔΛΛΗ,1 

ΗΣΗΟΠΙΟΨΑ   

3 ΠΔ  

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν ηκήκαηνο 

επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

αζιεηηζκνχ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν 

πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ (ΘΓΑΠ). 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Λεπηαγσγφο 

3 ΠΔ  

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν ή δίπισκα 

Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Λεπηαγσγψλ ή 

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Δπηζηεκψλ 

πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ή 

Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Δπηζηεκψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθήο Ζιηθία ή Παηδαγσγηθνχ 

Λεπηαγσγψλ ή Δπηζηεκψλ ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ ή Παηδαγσγνχ 

Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή Δηδηθήο 

Αγσγήο κε θαηεπζχλζεηο: α) Λεπηαγσγνχ 

είηε β) Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο 
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Δθπαίδεπζεο 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.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ (ΘΓΑΠ). 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ 

Γάζθαινο 

2 ΠΔ  

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, 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. 

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ (ΘΓΑΠ). 

 

 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Παηδαγσγνί 

(ΦΠΦ) 

 

 

 

 

1 ΠΔ  

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν ή Γίπισκα 

Δηδηθήο Αγσγήο Γαζθάινπ ή Παηδαγσγνχ 

κε θαηεπζχλζεηο: Φηινζνθίαο 

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε 

εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ή Δπηζηεκψλ 

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ή Φηινζνθίαο θαη 

Παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε ζηε 

παηδαγσγηθή ή Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεπζχλζεηο: α) 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο είηε β) 

Δθπαίδεπζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή 

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 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 
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αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.   

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ). 

 

Θαιιηηερληθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Κνπζηθήο 

 

2 
ΠΔ ή ΣΔ ή 

ΓΔ  

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν Κνπζηθψλ 

πνπδψλ ή Κνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Σέρλεο ή Ιατθήο θαη Παξαδνζηαθήο 

Κνπζηθήο ή Σερλνιφγσλ Κνπζηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ή 

Σερλνιφγσλ Σερλνινγίαο ήρνπ θαη 

Κνπζηθψλ Οξγάλσλ ή Κνπζηθήο 

Σερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ή Πηπρίν 

αλαγλσξηζκέλσλ Χδείσλ θαη αξκνλίαο ή 

σδηθήο κε δηθαίσκα δηδαζθαιίαο. 

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ). 

 

 

 

 

 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Αγγιηθψλ 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

ΠΔ 

 

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν Αγγιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα πηπρία 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ). 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Γαιιηθψλ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ΠΔ 

 

 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

1.Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν Γαιιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα πηπρία 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ). 

ΑΔΑ: ΨΞΛ3ΟΛΤΞ-ΟΨ1
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αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Γεξκαληθψλ 

 

1 ΠΔ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν Γεξκαληθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Παλεπηζηεκίσλ 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα πηπρία 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο. 

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ). 

 

Θαιιηηερληθφ  

πξνζσπηθφ – 

Θεαηξνιφγνο 

 

1 
ΠΔ ή ΣΔ ή 

ΓΔ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1. Σίηινη ζπνπδψλ : Πηπρίν Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν 

πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 

πηπρίν ΑΔΗ Φηινζνθηθήο ρνιήο ηεο 

εκεδαπήο κε  θαηεχζπλζε ζεαηξνινγία ή 

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο   

ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

ηνπιάρηζηνλ Γεπηεξνβάζκηαο ή κεηά 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη πηπρίν 

Γξακαηηθήο ρνιήο αλαγλσξηζκέλεο απφ 

ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ή ζρνιήο 

κεηαιπθηαθήο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 

πηπρίν ηνπ Θξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ 

Διιάδνο ή ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ή 

νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα θαη 

απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 

Γεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

ΑΔΑ: ΨΞΛ3ΟΛΤΞ-ΟΨ1
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εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 

αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο θαη ζρεηηθή 

εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζην 

αληηθείκελν. 

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ). 

Θαιιηηερηθφ 

Πξνζσπηθφ - 

Γάζθαινο Υνξνχ  

1 ΓΔ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ :  πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη Γίπισκα 

Θξαηηθήο Οξρεζηξηθήο Σέρλεο ή 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ηδησηηθήο 

επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ρνξνχ 

ηνπιάρηζηνλ 2εηνχο θνίηεζεο ή Αλψηεξεο 

ζρνιήο /Αλσηάηεο ζρνιήο ρνξνχ ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο  

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ). 

 

   Θαιιηηερληθφ  

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Θαιιηηερληθψλ – 

Δηθαζηηθψλ   

1  ΓΔ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2018, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Σίηινη ζπνπδψλ: πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή Σ.Δ.Δ. ή ζρνιήο 

Καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην 

νκψλπκν ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 

ζρεηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζην 

αληηθείκελν  

2.Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 

3.Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ). 

ΠΛΝΙΝ 17    

ΑΔΑ: ΨΞΛ3ΟΛΤΞ-ΟΨ1
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ΘΔΠΔΩΛ 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

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

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

Ζ πξνυπεξεζία θαη ε πξνυπεξεζία ζηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ 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. 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Σίηινη ζπνπδψλ: Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζην αληηθείκελν, 

επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 

30% 

Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 20% 

Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ (ΘΓΑΠ) 15% 

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

πεξηγξαθή ζέζεο θαη πξνζσπηθφηεηα (ζπλέληεπμε). 

24% 

Υξφλνο αλεξγίαο ( απφ 4 έσο 12 κήλεο) 5 % 

Θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά θξηηήξηα: νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πνιχηεθλνο, 

κνλνγνλέαο, γνλέαο κε πξνζηαηεπφκελν κέινο ΑΚΔΑ) 

6% 

ΚΝΟΗΝΓΝΡΖΠΖ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ 

Βαθμολόγηζη ηςπικών και 

ειδικών πποζόνηυν 
Θπιηήπιο βαθμολόγηζηρ Κόπια 

Σίηινη ζπνπδψλ: Βαζηθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ 

 

Σίηινο ζπνπδψλ ΑΔΗ 

 

10 κφξηα 

Σίηινη ζπνπδψλ: Βαζηθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ 

 

Σίηινο ζπνπδψλ ΣΔΗ 

6 κφξηα 

Σίηινη ζπνπδψλ: Βαζηθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ 

Απνιπηήξην Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΙΤΘΔΗΟΤ-ΔΠΑΙ) 
2 κφξηα 

Σίηινη ζπνπδψλ: Βαζηθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ 

Σίηινο κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (ΓΗΔΘ, ΗΔΘ 

αλαγλσξηζκέλν απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

πηζηνπνίεζε) 

2 κφξηα 

Σίηινη ζπνπδψλ: Κεηαπηπρηαθφο Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζην (πξνζηίζεληαη) 6 κφξηα 

ΑΔΑ: ΨΞΛ3ΟΛΤΞ-ΟΨ1



            

10 
 

 
ηίηινο αληηθείκελν 

Σίηινη ζπνπδψλ: Δπηκφξθσζε  Δπηκφξθσζε ζην αληηθείκελν (πξνζηίζεληαη) 4 κφξηα 

Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν πξνυπεξεζία απφ 6 κήλεο έσο 1 

έηνο 
12 κφξηα 

Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν πξνυπεξεζία απφ 1 έηνο έσο 3 

έηε 
(πξνζηίζεληαη) 5 κφξηα 

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

Πξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ 

(ΘΓΑΠ) 

Απφ 1 κήλα έσο 1 έηνο  

15 κφξηα 

Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά 

πξνζφληα – πλέληεπμε 

πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε, παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε θαη επάξθεηα, 

πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, πεξηγξαθή ζέζεο 

ηθαλφηεηεο θ.ι.π. 

24 κφξηα 

Υξφλνο αλεξγίαο Απφ 4-12 κήλεο 5 κφξηα 

Θνηλσληθά θαη Οηθνγελεηαθά 

θξηηήξηα: νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

 

πνιχηεθλνο 

 

(πξνζηίζεληαη) 2 κφξηα 

Θνηλσληθά θαη Οηθνγελεηαθά 

θξηηήξηα: νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

 

κνλνγνλέαο 

 

(πξνζηίζεληαη) 2 κφξηα 

Θνηλσληθά θαη Οηθνγελεηαθά 

θξηηήξηα: νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

 

γνλέαο κε πξνζηαηεπφκελν 

κέινο ΑΚΔΑ 

 

(πξνζηίζεληαη) 2 κφξηα 

 

 

 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ  

Νι ςποτήθιοι θα ππέπει να έσοςν ηην Δλληνική ιθαγένεια και να έσοςν ηλικία 21 εηών και 

άνυ και να μην έσοςν ςπεπβεί ηο 64ο έηορ (άπθπο 13 ηος Λ. 3584/2007). Γειψλνπλ 

ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο ηελ αίηεζε ηνπ θνξέα, ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηελ ζέζε πνπ 

δηεθδηθνχλ.  Καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

ΑΔΑ: ΨΞΛ3ΟΛΤΞ-ΟΨ1
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 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. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν σο ππεξεζίεο ΘΓΑΠ  

5. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο, εληφο ηξηκήλνπ. 

7. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΚΔΑ.   

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

Τπεχζπλεο Γήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. 

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

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε). 

10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

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

απαιιαγήο. Θάζε 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. 

2. Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  

3.  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 κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο (www.ermionida.gr) 

ή ζην γξαθείν ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη 

Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο ή, ζε πεξίπησζε πνπ αδπλαηνχλ, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην 

θνξέα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηαιεί κε θαμ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ζην γξαθείν ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ 

Θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο  είηε 

απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη 

ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθψο. Γε γίνονηαι δεκηέρ αιηήζειρ 

πος ςποβάλλονηαι μέζυ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος.  

http://www.ermionida.gr/
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 ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ιακβάλεηαη ππφςε σο εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

αίηεζεο ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

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

θαηαζέζνπλ γηα πάλσ απφ κηα ζέζε ζα απνξξίπηνληαη εμαξρήο.  

· Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ άδεηα εξγαζίαο απφ ηελ 

Πξντζηακέλε ηνπο Αξρή. 

· 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.  

 

ΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ 

Οη αηηήζεηο ζα απεπζχλνληαη ζην Λνκηθφ Πξφζσπν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ 

θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο  θαη ζα ππνβάιινληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (8:00 – 

16:00) ζην γξαθείν ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη 

Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο ζηε δηεχζπλζε Κειίλα Κεξθνχξε 11 Θξαλίδη - Σειέθσλν 2754.360.030 θαη  

2754.360.001, θαμ 2754-0-23667, καδί κε ηα αληίγξαθα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Αλ 

δελ ζπλππνβιεζνχλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 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 Λνκνχ Αξγνιίδαο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 

ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο 

θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ νιφθιεξε ηελ αλαθνίλσζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Δξκηνλίδαο (www.ermionida.gr) ή ζην γξαθείν ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο 

θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο ή ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

Οη ζπλεληεχμεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή επηινγήο 

πξνζσπηθνχ θαη δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη 

Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο (www.ermionida.gr). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ζα καγλεηνθσλεζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ζα ηεξεζεί πξαθηηθφ 

απφ ηελ ππάιιειν ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο θα. Αλησλνπνχινπ Διέλε. 

ΔΞΗΙΝΓΖ - ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΞΗΛΑΘΩΛ – ΞΝΒΝΙΖ ΔΛΠΡΑΠΔΩΛ 

http://www.ermionida.gr/
http://www.ermionida.gr/
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 Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη 

δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Ο πξνζσξηλφο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Δξκηνλίδαο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη 

Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο (www.ermionida.gr). 

Θαηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε, ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε 

νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε. 

Ο νξηζηηθφο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηελ σο άλσ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα 

ηεξήζεη φιε ηελ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 524/80. 

Ο νξηζηηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Πξνζψπνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη 

Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Δξκηνλίδαο (www.ermionida.gr). 

 

Η Πρόεδρος 

 

Μήηζοσ Κσριακή 

http://www.ermionida.gr/
http://www.ermionida.gr/
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