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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ σπ’ αριθ. ΟΥ 1 / 2018
Γηα ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ Δθπαηδεπηηθνχ – Καιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ
κε Σχκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ
O ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ
Έρνληαο ππφςε:
1.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α’/0706-2010) , φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
2.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 «Σχζηαζε αλεμάξηεηεο
αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο « (ΦΔΚ
28/η.Α/03-03-1994) φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η.Α’/02-12-2016).
3.
Τν άξζξν 12 ηνπ Ν. 4071/2012 πεξί ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ΟΤΑ θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ.1 ηνπ Ν.3812/2009.
5.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο
ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα.
6.
Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νφκνπ 4325/2015, δεδνκέλνπ
φηη πξφθεηηαη γηα Δθπαηδεπηηθφ θαη Καιιηηερληθφ πξνζσπηθφ.
7.
Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Νφκνπ 4403/2016
(ΦΔΚ 125/Α΄/7-7-2016), 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 ΠΥΣ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 πεξ. Ηζ ην άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 33/2006.
8.
Τηο Δληνιέο Τνπνζέηεζεο ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. ησλ 150 ζπλνιηθά παηδηψλ
ζηηο Γνκέο «ΚΓΑΠ» ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019.
9.
Τνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2018 ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη
εμεηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ
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απαζρφιεζε ηνπ ελ ιφγν πξνζσπηθνχ ζηνλ ΚΑΔ 60/6041.0002 «Ταθηηθέο
απνδνρέο πξνζσπηθνχ ΗΓΟΦ ΔΣΠΑ γηα ηα ΚΓΑΠ» θαη 60/6054.0002 κε ηίηιν
«εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ ΗΓΟΦ ΔΣΠΑ γηα ηα ΚΓΑΠ», θαζψο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 κε ηηο αληίζηνηρεο πηζηψζεηο.
10.
Τελ κε αξηζκ Πξση. ΠΔΠ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΣΟΥ 4011/17-7-2018 Απφθαζε
Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δλαξκφληζεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο γηα
ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 θαζψο θαη ΚΨΓ ΟΠΣ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
ηνπ ΔΠΑΝΑΓΔΓΒΜ 5030832.
11.
Τελ κε αξηζκ Πξση. ΠΔΠ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΣΟΥ 1971/24-7-2018 Απφθαζε
Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δλαξκφληζεο Δπαγγεικαηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εσήο γηα
ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 κε ΚΨΓ ΟΠΣ 5030901 ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα ηνπ ΠΔΠ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΣΟΥ.
12.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4415(ΦΔΚ 159/η.Α’/6-9-2016) πνπ
αθνξά ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ΟΤΑ 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».
13.
Τελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/48/νηθ.26059/10-10-2016 πνπ αθνξά ζε
πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ θαη ζχλαςε
ζπκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ.
14.
Τελ ππ΄ αξηζκ. 350/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Μεζζήλεο
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε «Πξφζιεςε 10 (δέθα) αηφκσλ σξνκίζζηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ – Καιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κε Σχκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Φξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο (4 σξψλ), ζην πξφγξακκα «ΚΓΑΠ» ηεο Γξάζεο
«Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ζρνιηθνχ έηνπο 2018 –
2019».
15.
Τελ ππ΄ αξηζκ 351/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ε «Καηάξηηζε φξσλ πξνθήξπμεο γηα ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο
απαζρφιεζεο (4 σξψλ), ζην πξφγξακκα «ΚΓΑΠ» ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ζρνιηθνχ έηνπο 2018 – 2019».
16.
Τελ ππ΄ αξηζ. πξση. 46389/12-09-2018 απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε
Πεινπνλλήζνπ, πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο θέληξνπ
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) κε ηελ επσλπκία «1 ν ΚΓΑΠ
ΓΖΜΟΥ ΜΔΣΣΖΝΖΣ»

Ανακοινώνει
Τελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ Δκπαιδεσηικού – Καλλιηετνικού
προζωπικού, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» γηα ην Κέληξν Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, πνπ εδξεχεη ζηελ Μεζζήλε, γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019, κε Σχκβαζε Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ μερικής
απαζτόληζης (4 ωρών), ζπλνιηθνχ αξηζκνχ δέκα (10) αηόμων, γηα ηηο εμήο
αλά εηδηθφηεηα, αξηζκνχ αηφκσλ θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, κε ηα αληίζηνηρα
απαηηνχκελα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα:
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΗΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜ.
ΘΔΔΧΝ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣ
. ΒΑΘΜΙΓΑ

ΥΡΟΝΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ
ΠΡΟΟΝΣΑ

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη σο
31/8/2019, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

Πηπρίν ηκήκαηνο επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο
θαη αζιεηηζκνχ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν
πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

Δκπαιδεσηικό – Καλλιηετνικό προζωπικό

Δθπαηδεπηηθφ
Πξνζσπηθφ Καζεγεηψλ
Φπζηθήο Αγσγήο

Δθπαηδεπηηθφ
Πξνζσπηθφ Νεπηαγσγψλ

Δθπαηδεπηηθφ
Πξνζσπηθφ Γαζθάισλ

Δθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ
Πιεξνθνξηθήο

2

3

2

1

ΠΔ

ΠΔ

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη σο
31/8/2019, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

ΠΔ

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη σο
31/8/2019, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

ΠΔ ή ΤΔ

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη σο
31/8/2019, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο

Πηπρίν ή δίπισκα Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο
Νεπηαγσγψλ 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
Νεπηαγσγψλ ή Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Σρεδηαζκνχ ή
Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή
Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζχλζεηο: α)
Νεπηαγσγνχ είηε β) Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ
Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Πηπρίν Παηδαγσγηθψλ Τκεκάησλ (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.

Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Πιεξνθνξηθήο θαη
Τειεπηθνηλσληψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ
& Μεραληθνχ Υπνινγηζηψλ ή Δθαξκνζκέλεο
Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ &
Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ή Μεραληθνχ Ζ/Υ
θαη πιεξνθνξηθήο ή Δπηζηήκεο Υπνινγηζηψλ
ή Ζιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Υπνινγηζηψλ
ή
Μεραληθψλ
Πιεξνθνξηαθψλ
&
Δπηθνηλσληαθψλ Σπζηεκάησλ ή Μεραληθψλ
Ζ/Υ ή Τειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή
Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηψλ ή
Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τειεπηθνηλσληψλ
ή Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.) ή Γηδαθηηθήο ηεο
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ΔηθαζηηθφΚαιιηηερληθφ
Πξνζσπηθφ
Γξαθηθψλ Τερλψλ
θαη Καιιηηερληθψλ
ζπνπδψλ

1

Καιιηηερληθφ
Πξνζσπηθφ Καζεγεηέο
Μνπζηθήο

1

ΤΝΟΛΟ
ΘΔΔΧΝ

10

ΠΔ ή ΤΔ

ΠΔ

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη σο
31/8/2019, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη σο
31/8/2018, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

Τερλνινγίαο θαη Χεθηαθψλ Σπζηεκάησλ ή
Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Ζ/Υ
(Π.Σ.Δ.)ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν
πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Πηπρίν ηκήκαηνο Δηθαζηηθψλ ηεο εκεδαπήο ή
ηνπ Τκήκαηνο Καιψλ Τερλψλ ηεο εκεδαπήο ή
ηνπ ηκήκαηνο Γξαθηζηηθήο ηεο ζρνιήο
γξαθηθψλ ηερλψλ θαη θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ
ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ
ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο

Πηπρίν Μνπζηθψλ Σπνπδψλ 1ή Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ή Λατθήο θαη
Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ή Τερλνιφγσλ
Μνπζηθήο Τερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ή
Τερλνιφγσλ Τερλνινγίαο ήρνπ θαη Μνπζηθψλ
Οξγάλσλ ή Μνπζηθήο Τερλνινγίαο θαη
Αθνπζηηθήο ή πηπρίν ζχλζεζεο Παξαζηαηηθψλ
Τερλψλ θαη Κηλεκαηνγξάθνπ.

ημείωζη: Ζ έλαξμε ή ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο/ δνκή ζα παξέρεη ζε θαηφρνπο «αμία ηνπνζέηεζεο
(voucher) ζχκθσλα κε ηνπο ελ γέλεη θαλφλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηνλ/ηελ
δηέπεη, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 θαη εθεμήο».
ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ
Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν

52%
15%

Φξφλνο αλεξγίαο (απφ 4 έσο 12 κήλεο)

20%

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

13%

ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
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Βαθμολόγηζη ησπικών
Κριηήριο
και ειδικών προζόνηων
βαθμολόγηζης
Βαζηθφο Τίηινο Σπνπδψλ Βαζηθφο Τίηινο Σπνπδψλ
Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο
Σπλαθέο Μεηαπηπρηαθφο
ζπνπδψλ
ηίηινο ζπνπδψλ
Με ζπλαθέο
Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο
Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο
ζπνπδψλ
ζπνπδψλ
Γεληθή Δκπεηξία ζην
Δκπεηξία απφ 6 κήλεο
αληηθείκελν
έσο 1 έηνο
Γεληθή Δκπεηξία ζην
Δκπεηξία πάλσ απφ 1
αληηθείκελν
έηνο θαη έσο 2 έηε
Γεληθή Δκπεηξία ζην
Δκπεηξία απφ 2 έηε θαη
αληηθείκελν
άλσ
ρξφλνο αλεξγίαο

Απφ 1 έσο 12 κήλεο

ρξφλνο αλεξγίαο

Απφ 12 κήλεο θαη άλσ

Κνηλσληθά θαη
Οηθνγελεηαθά θξηηήξηα

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
(Πνιχηεθλνο,
κνλνγνλέαο, Γνλέαο,
κέινο νηθνγέλεηαο
ΑΜΔΑ),

Μόρια
37 κφξηα
(πξνζηίζεληαη)10 κφξηα
(πξνζηίζεληαη) 5 κφξηα
5 κφξηα
(πξνζηίζεληαη) 5 κφξηα
(πξνζηίζεληαη) 5 κφξηα
12 κφξηα (έλα γηα θάζε
κήλα)
(πξνζηίζεληαη) 4 κφξηα
γηα θάζε εμάκελν θαη έσο
8 κφξηα ζπλνιηθά (2
εμάκελα επηπιένλ ηνπ
πξψηνπ έηνπο)

έσο 13 κφξηα

ΔΙΓΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
1.
Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ κνξηνδνηείηαη ζε δεθάβαζκε θιίκαθα κε άξηζηα
ην 10 θαη ζχλνιν κνξίσλ 37. Ο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ κνξηνδνηείηαη κε
10 κφξηα θαη ν κε ζπλαθήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ κε 5 κφξηα. Ανώηαηο
ζύνολο μορίων 52.
2.
Πξνυπεξεζία απφ 6 κήλεο έσο 1 έηνο 5 κφξηα. Πξνυπεξεζία, άλσ ηνπ
ελφο έηνπο θαη έσο 2 έηε άιια 5 κφξηα. Πξνυπεξεζία, άλσ ησλ 2 εηψλ άιια 5
κφξηα. Ανώηαηο ζύνολο μορίων 15.
3.
Έλα κφξην αλά κήλα αλεξγίαο έσο θαη 12 κήλεο. Απφ 12 κήλεο θαη άλσ
πξνζηίζεληαη 2 κφξηα γηα θάζε εμάκελν θαη έσο 8 κφξηα αθφκα. Ανώηαηο
ζύνολο μορίων 20.
4.
Τα θνηλσληθά - νηθνγελεηαθά θνηλσληθά θξηηήξηα αλαιχνληαη σο εμήο:
κνλνγνλέαο, Γνλέαο κέινο νηθνγέλεηαο ΑΜΔΑ, ιακβάλεη αλά θαηεγνξία 2 κφξηα
θαη έσο 4 ζχλνιν. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε παληξεκέλνο κε έλα παηδί ιακβάλεη
ζχλνιν 2 κφξηα, κε 2 παηδηά ιακβάλεη ζχλνιν 4 κφξηα, κε 3 παηδηά ιακβάλεη 6
κφξηα. Με 4 παηδηά θαη άλσ ιακβάλεη 9 κφξηα. Ανώηαηο ζύνολο μορίων 13.
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Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα, λα έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 64ν
(άξζξν 13 ηνπ Ν. 3584/2007).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε.
2. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
3. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ
ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα,
φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΠΓ 50/2001). Δάλ ν βαζκφο
πηπρίνπ δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ, είλαη απαηηεηή ε πξνζθφκηζε
επηπιένλ ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηεο ζρνιήο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο
πηπρίνπ.
4. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Γίλεηαη δεθηή ε πξνυπεξεζία κε
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζεο έξγνπ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ή εθπαηδεπηήξηα
ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Τνκέα ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ζε θαζήθνληα ζπλαθή
πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.
5. Σεκεηψλεηαη, φηη ε εκπεηξία βαζκνινγείηαη κεηά ηελ θηήζε ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ.
6. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
7. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο.
8. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ.
9. Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ πξφζθαηεο έθδνζεο. Απνθιείεηαη ε
απφδεημε κε ππνβνιή Υπεχζπλεο Γήισζεο θαη θάξηα αλεξγίαο.
10. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε
Γεκφζην ή ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε).
11. Υπεχζπλε 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 παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ
ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα.
Τα δηθαηνινγεηηθά ζπλνδεχνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο ηνπ θνξέα, πξνζθνκίδνληαη
αξηζκεκέλα κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη ζα γίλνληαη
δεθηά, εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα.
ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Ψο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζεο κε ζρέζε εξγαζίαο ή
ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.
Ι. Πιζηοποιηηικά απόδειξηρ εμπειπίαρ:
Γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα:
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• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαη
• Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ
νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο: α) ν ρξφλνο ηεο εκπεηξίαο, β) ην είδνο ηεο
εκπεηξίαο θαη γ) ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο
ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη: α) ην είδνο ηεο εκπεηξίαο θαη β) ε
ρξνληθή δηάξθεηα απηήο.
Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:
• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο,
• Υπεχζπλε δήισζε, δηαθνξεηηθή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
λ.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δνκή θαη δξάζε ζπλαθή κε επάισηεο νκάδεο θαη
θνηλσληθή έληαμε θαη
• Υπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ελφο ηνπιάρηζηνλ δειηίνπ
παξνρήο ππεξεζηψλ αλά έηνο, πνπ λα θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην
είδνο ηεο εκπεηξίαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην
ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία
λα πξνθχπηεη: α), ην είδνο ηεο εκπεηξίαο θαη β) ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα κία (1) κφλν
εηδηθφηεηα. Υπνςήθηνη πνπ θαηαζέζνπλ γηα πάλσ απφ κηα ζέζε ζα
απνξξίπηνληαη εμαξρήο.
2.
Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
ηπρφλ απαξαίηεηε άδεηα εξγαζίαο απφ ηελ Υπεξεζία ηνπο.
3.
Οη ζπληαμηνχρνη θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζην ηέινο ηνπ
θάζε αμηνινγηθνχ πίλαθα αληίζηνηρα.
4.
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία
πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην
βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη
ζπνπδψλ) θαη αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο
ζην δεχηεξν θξηηήξην (Γεληθή Πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν) θαη νχησ θαζεμήο.
Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε
δεκφζηα θιήξσζε.
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά
ηα φξηα ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994
(φπσο ηζρχεη), λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο
εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο, εθφζνλ εθδίδνληαη. Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο
αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ζην πξφγξακκα Γιαύγεια, θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο, www.messini.gr
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
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Οη αηηήζεηο ζα απεπζχλνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζε ζρεηηθή αίηεζε ζηο
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΜΙΘΟΓΟΙΑ ηοσ ΓΗΜΟΤ
ΜΔΗΝΗ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) ζηα
γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζηον 1ο όροθο επί ηης οδού Π. ΠΣΧΥΟΤ ΣΚ 24200, θαη
Τειέθσλν: 2722360155 και 2722360156 καδί κε ηα αληίγξαθα φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηίηισλ. Αλ δελ ζπλππνβιεζνχλ νη ππνςήθηνη
ζα ηίζεληαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζε ηνπο ζα απνξξίπηεηαη. 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. Γίλνληαη δεθηέο
αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθά.. Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ
αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ
εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή
ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ
ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο
εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ
ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη
ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία
ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη,
θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα..
ΔΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ
πνπ ζα ζπζηαζεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ, κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ην Γεκαξρείν
Μεζζήλεο. Ο πξνζσξηλφο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζεί
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 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 ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε. Μεηά ηελ
εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζα αλαξηεζνχλ νη νξηζηηθνί
πίλαθεο.
ΠΡΟΛΗΦΗ
Ζ ππεξεζία ζα πξνζιάβεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο (4σξε) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηά
ηελ θαηάξηηζε ησλ νξηζηηθψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ πξφζιεςε
αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ζην ΦΔΚ έρεη ηζρχ
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζχκβαζεο θαη έλαξμεο ηεο απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 3 ηεο ΠΝΠ 26/26-08-2015 (ΦΔΚ Α/102/2015.
O ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΔΗΝΗ
ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΧΝΗ

ΑΔΑ: 7ΔΛΦΩΚ4-ΗΨΛ

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΠΡΟ: ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ
ΜΔΗΝΗ ……/……/ 2018
ΑΡ. ΠΡΧΣ. …………………
ΔΠΧΝΤΜΟ………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ………………………………………………….....
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ……………………………………..…
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ..……………………………..............
Σ.Κ.………………………………………..………………..
ΣΗΛ.ΟΙΚΙΑ……………………………………………….
ΚΙΝΗΣΟ…………………………………………………...
ΘΔΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ - ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ……………………………………………
ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ
1.
Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
2.
Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ησλ ζπνπδψλ
3.
Βεβαίσζε εκπεηξίαο / πξνυπεξεζίαο
4.
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
5.
Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (εληφο 3κελνπ).
6.
Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ.
7.
Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
8.
Υπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ Ν.1599/86 φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ
αλαθνίλσζε πξφζιεςεο.
9.
………………………………………………………………………………………
10.
………………………………………………………………………………………
Παξαθαιψ φπσο εμεηάζεηε ηελ αίηεζή κνπ, πνπ αθνξά ζηελ πξφζιεςή
κνπ απφ ην «ΓΖΜΟ ΜΔΣΣΖΝΖΣ» ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. …./…-..2018 αλαθνίλσζε πξφζιεςεο εθπαηδεπηηθνχ- θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηα
πξνγξάκκαηα ΚΓΑΠ ΟΥ/1/2018 ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2018-2019. Βεβαηψλσ φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέησ είλαη αιεζή θαη κε
ηελ πξφζιεςή κνπ ζα πξνζθνκίζσ ακέζσο φια ηα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ηα
νπνία ζα κνπ δεηεζνχλ.
Ο/Η Αιηών / Αιηούζα

Ο/Ζ παξαιαβψλ/νχζα ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
(Ολνκαηεπψλπκν & ππνγξαθή ππαιιήινπ)

