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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη ωροµίσθιου
µε Σύµ

Λαµβάνοντας υπόψη:  
1. Τις Εντολές Τοποθέτησης της
δοµή «Κ∆ΑΠ» ∆ήµου Καλαµάτας

2. Τον Προϋπολογισµό Οικονοµικού
για την απασχόληση του εν

3. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 
Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε

4. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του
Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό

7. Τις διατάξεις της παραγράφου
8. Τη µε αριθ πρωτ.12829/3
Ένταξης της Πράξης «Εναρµόνιση
έτος 2017-2018 καθώς και ΚΩ∆
5007969. 

9. Τη µε αριθµ πρωτ. 1494/23
Απόφαση Ένταξης της Πράξης
το σχολικό έτος 2017-2018 
του «Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

10. Τις διατάξεις του άρθρου 68 
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
καθώς και των Ν.Π.∆.∆ και
συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού
Οικογενειακής Ζωής»  

11. Τη µε αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ
προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου
Έργου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 6 / 2017 
 

ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού
Σύµβαση Εργασίας  Ορισµένου Χρόνου 

 
O ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 70 ωφελουµένων
Καλαµάτας για το σχολικό έτος 2017 - 2018. 
Οικονοµικού Έτους 2017, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται
του εν λόγω προσωπικού. 
. 4071/2012 περί θεµάτων προσωπικού ΟΤΑ
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

.1 του Ν.3812/2009. 
. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν

. 2 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015, δεδοµένου
Καλλιτεχνικό προσωπικό. 
παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ
.12829/3-7-2017 µε ΣΑΕ 3351 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 20173551000 

Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής
καθώς και ΚΩ∆ ΟΠΣ  στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

. 1494/23-6-2017 µε ΣΑ ΕΠΟ 261 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ
Πράξης «Εναρµόνισης Επαγγελµατικής και Οικογενειακής

2018 καθώς και ΚΩ∆ ΟΠΣ 5008927 στο Επιχειρησιακό
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» 

άρθρου 68 του Ν.4415 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ
∆ ∆ και Ν.Π.Ι.∆ αυτών, το οποίο απασχολείται

ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και σύναψη συµβάσεων

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26-10-2017 

πρωτ. 49370 

 

αλλιτεχνικού προσωπικού  

ωφελουµένων της Β’ φάσης στη 
 

συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 

ΟΤΑ και τις διατάξεις του 

όπως ισχύουν µέχρι σήµερα. 
δεδοµένου ότι πρόκειται για 

4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016). 
ΕΝΑΡΙΘΜΟ 20173551000 Απόφαση 
Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό 
Πρόγραµµα του ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 

ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2017ΕΠ02610007 
και Οικογενειακής Ζωής για 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

2016) που αφορά σε συµβάσεις 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθµού 

απασχολείται στο πλαίσιο του 
Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και 

που αφορά σε προσλήψεις 
σύναψη συµβάσεων Μίσθωσης 

ΑΔΑ: ΨΨΙΛΩΕΕ-ΕΧΩ



12. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87Α) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

13. Την υπ΄ αριθµ. 508/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε θέµα 
«Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για το πρόγραµµα 
Κ∆ΑΠ της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»  σχολικού 
έτους 2017 – 2018». 

14. Την υπ΄ αριθµ. 509/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η  
«Κατάρτιση όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωροµίσθιου  εκπαιδευτικού προσωπικού 
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για Κ∆ΑΠ». 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, για την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής 
Ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ∆ήµου Καλαµάτας, που εδρεύει 
στην Καλαµάτα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, 
συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθµού ατόµων και διάρκεια 
σύµβασης, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα τυπικά και ειδικά προσόντα:  
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 
ΕΙ∆ΗΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤ. 
ΒΑΘΜΙ∆Α 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό  

 
ΠΕ 

∆ασκάλων 

 
 

04 

 
 
ΠΕ 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης και ως 
31/8/2018, µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης 
του προγράµµατος 

Τίτλοι σπουδών:  
Πτυχίο Παιδαγωγικών Τµηµάτων 
(∆ηµοτικής Εκπαίδευσης) ή ισότιµος 
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
 

 
 
ΠΕ 

Περιβάλλοντος 

 
 
 

01 

 
 
 
ΠΕ 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης και ως 
31/8/2018, µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης 
του προγράµµατος 

Τίτλοι σπουδών:  
Πτυχίο ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & 
Φυσικών Πόρων ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας 

ΠΕ 
Θεατρολόγων 

01 ΠΕ 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης και ως 
31/8/2018, µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης 
του προγράµµατος 

Τίτλοι σπουδών:  
Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών της 
ηµεδαπής ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

6 
   

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει µε βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθµολογία όλων των 
υποψηφίων. 
Η διδακτική προϋπηρεσία ή η προϋπηρεσία στο αντικείµενο µοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα 
(δηµοσίου ή ιδιωτικού) που πραγµατοποιήθηκε. 
Προϋπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος, ανεξάρτητα αν είναι σε 
περισσότερους του ενός φορείς, µοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.  
Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ. 

 
 

ΑΔΑ: ΨΨΙΛΩΕΕ-ΕΧΩ



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Τίτλοι σπουδών: Βασικές και παρεµφερείς σπουδές, σχετική επιµόρφωση 30% 
∆ιδακτική προϋπηρεσία στο αντικείµενο 16% 
Παιδαγωγικές δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, µέθοδος διδασκαλίας και 
προσωπικότητα (συνέντευξη). 

25% 

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, µονογονέας, 
Γονέας, µέλος οικογένειας ΑΜΕΑ). 

10% 

Κοινωνικά κριτήρια : Χρόνος ανεργίας 24% 

 
 

Μοριοδότηση Κριτηρίων 
 

Βαθµολόγηση τυπικών και 
ειδικών προσόντων 

Κριτήριο βαθµολόγησης Μόρια 

Τίτλοι σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών και 
παρεµφερείς σπουδές και 

επιµόρφωση (συναφείς µε την 
ειδικότητα της αίτησης του 

υποψηφίου για την πρόσληψη)  

30 µόρια1 

Προϋπηρεσία στο αντικείµενο ∆ιδακτική προϋπηρεσία   16 µόρια2 
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα 
(Συνέντευξη) 

Συγκροτηµένη παιδαγωγική 
προσέγγιση, παιδαγωγική 
κατάρτιση και επάρκεια, 
προσωπικότητα, µέθοδος 

διδασκαλίας, ικανότητες κ.λ.π. 

25 µόρια3 

Οικογενειακά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση 
(Πολύτεκνος, µονογονέας, 

Γονέας ανηλίκων,  
µέλος οικογένειας ΑΜΕΑ) 

. 

Έως 10 µόρια4  
 

Κοινωνικά κριτήρια Χρόνος Ανεργίας Έως 24 µόρια5 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

1. Οι τίτλοι σπουδών µοριοδοτούνται ως εξής: Έως 15 µόρια ο βαθµός πτυχίου. Με 10 µόρια ο 
συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ενώ ο µη συναφής τίτλος λαµβάνει 5 µόρια. Κάθε 
βεβαίωση επιµόρφωσης µη ηµερήσιας διάρκειας, που έχει πραγµατοποιηθεί την τελευταία 
δεκαετία, µετά την απόκτηση του πτυχίου, λαµβάνει 1 µόριο.  

2. Ένα µόριο ανά µήνα, έως 12 µήνες προϋπηρεσίας. Προϋπηρεσία άνω του έτους 
βαθµολογείται µε µισό µόριο ανά εξάµηνο.  

3. ∆ιεξάγεται από τριµελή επιτροπή.  
4. Εάν ο αιτών έχει µια εκ των ιδιοτήτων πολυτεκνίας, µονογονέα, τέκνων, ΑΜΕΑ λαµβάνει έως 

10 µόρια ως εξής: α. Η κατηγορία πολυτέκνου µοριοδοτείται µε 4 µόρια. β. Η κατηγορία 
µονογονέα µοριοδοτείται µε 2 µόρια. γ. Η κατηγορία γονέα ανηλίκων µοριοδοτείται µε 1 µόριο 
ανά ανήλικο τέκνο έως τρία τέκνα. δ. Η κατηγορία ΑΜΕΑ (γονέας ή τέκνο) µοριοδοτείται µε 2 
µόρια. Τα µόρια κατηγορίας πολυτέκνου και γονέα δεν συνυπολογίζονται.  

5. ∆ύο µόρια ανά µήνα ανεργίας, έως 12 µήνες ανεργίας.  
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της 
ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 64ο (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).  

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΨΙΛΩΕΕ-ΕΧΩ



 
 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα εξής δικαιολογητικά:  
1. Αίτηση. 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.  
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών συµπεριλαµβανοµένης και της επιµόρφωσης. Σε 
περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσηµη µετάφραση αυτού στην ελληνική 
γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις ( άρθρο 29 Π∆ 50/2001). Εάν ο βαθµός πτυχίου δεν 
αναγράφεται στον τίτλο σπουδών, είναι απαιτητή η προσκόµιση επιπλέον σχετικής βεβαίωσης της 
σχολής όπου θα αναγράφεται ο βαθµός πτυχίου.  
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείµενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία µε σχέση εργασίας ή 
σύµβασης έργου σε αναγνωρισµένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Τοµέα ή 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. 
5. Σηµειώνεται, ότι η εµπειρία βαθµολογείται µετά την κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών.  
6. Βιογραφικό σηµείωµα.  
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.  
8. Αποδεικτικό προστατευόµενου µέλους ΑΜΕΑ. Βεβαίωση σπουδών τέκνου. 
 9. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης και κάρτα ανεργίας.  
10. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση).  
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:  
*Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η 
αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της 
καταλληλότητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί 
λόγω ποινικού αδικήµατος.  
* Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  
*Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 
του Π.∆/τος 611/77 εγκλήµατα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, 
καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.  
 
Τα δικαιολογητικά συνοδεύουν το έντυπο της αίτησης του φορέα, προσκοµίζονται αριθµηµένα µε 
τη σειρά που εµφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται 
εµπρόθεσµα.  
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Ι. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας :  
Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και • Υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς: α) ο χρόνος 
της εµπειρίας, β) το είδος της εµπειρίας και γ) τα στοιχεία του εργοδότη (συγχρηµατοδοτούµενη 
δοµή και δράση συναφή µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική ένταξη). Οι µισθωτοί του δηµόσιου 
τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης 
δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να 
προκύπτει: α) ότι πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενη δοµή και δράση συναφή µε ευάλωτες 
οµάδες και κοινωνική ένταξη, β) το είδος της εµπειρίας και γ) η χρονική διάρκεια αυτής.  
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης, • Υπεύθυνη δήλωση, διαφορετική 
από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της 
εµπειρίας σε συγχρηµατοδοτούµενη δοµή και δράση συναφή µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική 
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ένταξη και • Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής 
υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. Στην 
περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτει: α) ότι πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενη δοµή και 
δράση συναφή µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική ένταξη, β) το είδος της εµπειρίας και γ) η 
χρονική διάρκεια αυτής.  
ΙΙ. Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να 
αναπροσαρµόζεται, µε δυνατότητα αύξησης ή µείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα µε την 
προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιµέρους τµήµατα των δράσεων του Φορέα.  
ΙΙΙ. Οι συνταξιούχοι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού 
πίνακα αντίστοιχα. 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας 
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο 
(2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού Μεσσηνίας, εφόσον εκδίδονται. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος του ∆ήµου Καλαµάτας και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας www.kalamata.gr  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαµάτα Ν. Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, 
∆ιοίκησης & Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Αναστασίας Κοκκώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2721360829 και 
60831). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των 
αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη 
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες του νοµού Μεσσηνίας ή 
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Καλαµάτας, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις 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 ενδιαφερόµενων θα πραγµατοποιούνται από την 
ορισµένη µε την υπ’ αριθµ. 215/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου τριµελής επιτροπή σε ηµεροµηνία και 
ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους.  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε µε 
την υπ’ αριθ. 215/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου, µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στο κτίριο που στεγάζεται το ∆ηµαρχείο 
Καλαµάτας. Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ήµου Καλαµάτας. Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν 
ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η 
οποία λήγει µετά την πάροδο τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση. 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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