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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ       Δλεςζίνα       10-10- 2018 
ΓΗΜΟ ΔΛΔΤΙΝΑ Απιθ. Ππυη.   2057 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ  
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΓΗΜΟΤ ΔΛΔΤΙΝΑ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 2018 

για ηη ζύνατη ζύμβαζηρ επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος μεπικήρ 

απαζσόληζηρ  ζύμθυνα με ηη διαδικαζία ηος Π.Γ 524/80(ΦΔΚ 134/ Α/ 

17-7-1980) 
 
ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ  

ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 
 

Έσονηαρ ςπότη: 
1.   Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.524/80(ΦΔΚ 134/Α/17-7-1980) 

 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ απφ ην άξζξν 1 παξ.2β ηνπ 3812/2009 ζχκθσλα 
κε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α΄ Β΄ θαη Γ΄ ηνπ 
Ν.2190/94 «Οη ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνη γηα απαζρνιήζεηο πνπ 
πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηφηεηα ηνπο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 168 θαη 205 ηνπ Ν.3584/2007 (Φ.Δ.Κ 143 Α΄) φπσο θαη 
ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3146/2003 (πξνθεηκέλνπ γηα θάιπςε αλαγθψλ 
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ππεξεζηψλ Ο.Σ.Α.), φπσο ηζρχνπλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 524/80 (Φ.Δ.Κ 134 Α΄) θαη ηνπ Π.Γ. 523/80 (Φ.Δ.Κ 134 Α΄) 
φπσο ηζρχνπλ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2012 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Φ.Δ.Κ 87 Α), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

6. Σν ππ’αξ.πξση.50418/20-9-2018  έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξί 
έγθξηζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ 
Υξφλνπ(κε Αληίηηκν). 

7. Σελ ππ’  αξηζκ. 4/2018  Απφθαζε ηνπ  Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνχ-Αζιεηηζκνχ 
θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο πεξί πξνγξακκαηηζκνχ 
πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ κεξηθήο 
απαζρφιεζεο  γηα ην έηνο 2018  κε θάιπςε ηεο δαπάλεο ππφ ηελ κνξθή αληηηίκνπ. 

8.   Σελ έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α κε 
αξ. Φ.Δ.Κ 1073/8-6-2015 θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ  ζαξάληα (40) απηνχ. 
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9.   Σελ  βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
10.   Σελ ππ.αξηζ. 84/2018 απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ αξηζκνχ θαη ησλ εηδηθνηήησλ 

πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κε   
αληίηηκν)ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Π.Α.Κ.Π.Π.Α  γηα ην έηνο 2018.  

 
Ανακοινώνει 

 

Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ζςνολικά 
έξι (6) αηόμυν για ηην κάλςτη εποσικών ή παποδικών αναγκών  (με ανηίηιμο) ηος 
Νομικού Πποζώπος  Γημοζίος Γικαίος Πολιηιζμού - Αθληηιζμού- Κοινυνικήρ 
Πολιηικήρ και Πποζσολικήρ Αγυγήρ πος εδπεύει ζηην Δλεςζίνα και ζςγκεκπιμένα ηος 
εξήρ απιθμού αηόμυν ανά ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού 
αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν ππόζθεηα) 
πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Τπηπεζία Έδπα ςπηπεζίαρ Διδικόηηηα 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

105 Π.A.Κ.Π.Π.Α. ΔΛΔΤΗΝA 
ΓΔ ΜΟΤΗΚΟΗ ΚΛΑΗΚΖ 
ΚΗΘΑΡΑ(ΔΧ 35 ΧΡΔ) 

 
Έσο 8 
κήλεο 

 

2 

106 Π.A.Κ.Π.Π.Α. ΔΛΔΤΗΝA 
ΓΔ ΜΟΤΗΚΟΗ ΚΛΑΗΚΧΝ 
ΚΡΟΤΣΧΝ(ΔΧ 30 
ΧΡΔ) 

Έσο 8 
κήλεο  

1 

107 Π.A.Κ.Π.Π.Α ΔΛΔΤΗΝA 
ΓΔ ΜΟΤΗΚΟΗ  
ΠΗΑΝΟΤ(ΔΧ 35 ΧΡΔ) 

Έσο  
8κήλεο  

2 

108 Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΔΛΔΤΗΝΑ 
ΓΔ  ΜΟΤΗΚΟΗ 
ΜΠΟΤΕΟΤΚΗΟΤ(ΔΧ 30 
ΧΡΔ) 

Έσο 8 
κήλεο  

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

105 

Σίηλοι ζποςδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική πποϋπηπεζία ζηο ανηικείμενο: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή 
πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο. 
Δπηζπκεηή πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 
 
 



ειίδα 3 απφ 6 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

106 

Σίηλοι ζποςδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική πποϋπηπεζία ζηο ανηικείμενο: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή 
πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο. 
Δπηζπκεηή πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 
 

107 

 Σίηλοι ζποςδών :Γίπισκα ή πηπρίν νξγάλνπ ή βεβαίσζε ζπνπδψλ 
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 
Γενική πποϋπηπεζία ζηο ανηικείμενο: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή 
πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο. 
Δπηζπκεηή πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 
 

108 

Βεβαίσζε  Καιιηηερληθψλ ζπνπδψλ ζην κπνπδνχθη.  
Απνιπηήξην ιπθείνπ γεληθή ή ηερληθήο θαηεχζπλζεο 
Γενική πποϋπηπεζία ζηο ανηικείμενο: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή 
πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα  εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο. 
Δπηζπκεηή πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα. 

 
 
Διδικά ηςπικά πποζόνηα : 

 Σίηινο πνπδψλ ζπλαθήο κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο πξνθήξπμεο πξφζιεςεο. 

 Απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζηελ δηδαζθαιία ηεο εηδηθφηεηαο ηεο πξνθήξπμεο γηα 
ηελ πξφζιεςε (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε θαηάζεζε βεβαίσζεο πξνυπεξεζίαο 
ζε αληίζηνηρε ζέζε). 

 Δπηζπκεηή πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο. 

 Απνδεδεηγκέλε Καιιηηερληθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία ζηνλ    
ρψξν. 

 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία άλσ ησλ 18 - 65 εηψλ 

 Οη άλδξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα έρνπλ 
εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ 
απηέο. Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο 
πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ρψξα ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη 
ε ππνρξέσζε ζηξάηεπζεο. 

 Οη ππνςήθηνη δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν.3584/2007 
             Κψδηθαο θαηάζηαζεο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ: (α) φηη δελ έρνπλ 
             θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη δελ έρνπλ ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά        
             ηνπο δηθαηψκαηα, έζησ θαη αλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζε, (β)      
            φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία),    
            απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία,   
              θαηαπίεζεο, παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή εγθιήκαηα θαηά   
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              ησλ εζψλ ή ην λφκηζκα, (γ) φηη δελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε  
            ηειεζίδηθφ βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο  
              πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, (δ) φηη δελ ππάξρεη θψιπκα   
            απφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. 

    Να έρνπλ ζσκαηηθή θαη Φπρηθή   πγεία,  θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο        
      επηηξέπεη ηελ  εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 
       
 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ Αίηεζε ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 
1.  Αίηεζε. 
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε , ε γεληθή 
πξνυπεξεζία ζην Γεκφζην ή /θαη Ηδησηηθφ ηνκέα (ζε ρξφληα θαη κήλεο) θαζψο θαη αλ 
ππάξρεη εκπεηξία ζε πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 
Πξνζψπσλ, ε επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ε απφθηεζε άιισλ πηπρίσλ θ.ι.π. 
3. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο 
πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ ζειίδσλ φπνπ αλαγξάθνληαη ηα 
πξνζσπηθά ζηνηρεία ζε δηαβαηήξην ή άδεηα νδήγεζεο ή αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο. 
4.  Φσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ ιπθείνπ ή ινηπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο. (πηπρίνπ θ.ι.π.) 
5. Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο δξάζεηο (βεβαηψζεηο, 
ζεκηλάξηα, θ.ι.π) γηα ηελ εηδηθφηεηα πνπ απαηηείηαη. 
6.  Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο (πξφζθαην). 
7.  Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο (βεβαίσζε εκεξψλ αζθάιηζε απφ ην κεηξψν ηνπ Ηδξχκαηνο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ΗΚΑ) ή Πηζηνπνηεηηθφ εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 
8.  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: α) ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή, β) γηα ηνπο άλδξεο φηη 
έρνπλ εθπιεξσζεί νη ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ή έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα, γ)δελ έρνπλ 
θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3584/2007. 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 
 
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία θαη 
ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή πξνθήξπμε, θαζψο θαη ηηο 
αλάγθεο πνπ ηειηθά ζα πξνθχςνπλ, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ 
ηκεκάησλ. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο νπνηνδήπνηε 
ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ζεσξεί θαηάιιειν γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο 
θαηαιιειφηεηαο ηνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε/εηδηθφηεηα. 
Οη πξνζσξηλνί θαη νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ 
Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Κνηλσληθήο  Πνιηηηθήο & 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο(Κίκσλνο 11 & Παγθάινπ, Διεπζίλα) θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
ζειίδα ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο. Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ , νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζην Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Κνηλσληθήο  Πνιηηηθήο & 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Οη  
ελζηάζεηο ζα εμεηαζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία ζα εθδψζεη ηα ηειηθά 
απνηειέζκαηα. 



ειίδα 5 απφ 6 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο. ηελ ηειεπηαία 
ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία φισλ 
ησλ ππνςεθίσλ . 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε(κε πνηλή απνθιεηζκνχ)γηα ηνπο επηηπρφληεο είλαη ε πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο (ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο)απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν.  
 

Η αξιολόγηζη ηυν ςποτηθίυν θα γίνει με βάζη ηον παπακάηυ πίνακα: 

Σίηινη ζπνπδψλ  50% 

Πξνυπεξεζία  40% 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  10% 

ύνολο 100% 

 
 

Μοπιοδόηηζη ηομέα  

Βαθμολόγηζη ηςπικών 
ειδικών πποζόνηυν 

Κπιηήπιο Βαθμολόγηζηρ Μόπια 

1. Σίηινη πνπδψλ Βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ 50 

2. Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία 
ζην αληηθείκελν Απφ 1-3 έηε 20 

 Απφ 3 θαη άλσ έηε  30 

 Πξνυπεξεζία 3 εηψλ θαη 
άλσ θαζψο θαη εκπεηξία 
ζηνλ ίδην Φνξέα άλσ ηνπ 
ελφο έηνπο 

40 

4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο 2 

 Έγγακνο 3 

 Με 1 παηδί 5 

 Με 2 παηδηά 7 

 Με 3 παηδηά & πνιχηεθλνη 10 

 
ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο (ψξεο απαζρφιεζεο εκεξεζίσο) ησλ επηιεγέλησλ 
πξνζψπσλ, ζα θαζνξηζζεί αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, φπσο απηέο ζα 
δηακνξθσζνχλ ηειηθά θαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 
Δηδηθφηεξα, νη πξνζιεθζέληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο , θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμνπλ νη 
αξκφδηνη, φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε σξψλ θαη ην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηνπο 
αλαηεζνχλ, παξέρνληαο ζην Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Κνηλσληθήο  Πνιηηηθήο & 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ην δηθαίσκα θιήζεο ηνπ επφκελνπ ζηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηα σξνιφγηα 
πξνγξάκκαηα. Όζνη ηειηθά επηιεγνχλ λα εξγαζηνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ζα ππνγξάςνπλ 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ( Η.Γ.Ο.Υ.) κεξηθήο απαζρφιεζεο 
(κε σξηαία απνδεκίσζε-σξνκίζζηνη) δηάξθεηαο κέρξη νθηψ   (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (γηα ηηο ζπκβάζεηο Η.Γ.Ο.Υ. ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 21 ηνπ  λ. 2190/1994 φπσο ηζρχεη θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009. 
  
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
απηνχο πξφζσπν ζην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ 
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Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξνζρνιηθήο  Αγσγήο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο(Κίκσλνο 11 & 
Παγθάινπ, Διεπζίλα) ηει. επηθνηλσλίαο 2105565619 θαηά ηηο ψξεο 09.00π.κ -14.00κ.κ 
κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο 
ηεο αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο ζε δχν ηνπηθέο  εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. 
ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζσ Δ.Λ.Σ.Α. ή εηαηξεία 
ηαρπκεηαθνξάο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ ηζρχεη εθφζνλ ν θάθεινο θέξεη εκεξνκελία 
απνζηνιήο εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζεζε αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαη γεληθφηεξα  γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο 
πξνθήξπμεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν 2105565619 
ζηνλ ππάιιειν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ θ. Βνπθνπβαιίδε Κιεάλζε. 
Ζ αλαιπηηθή αλαθνίλσζε/πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 
Πξνζρνιηθήο  Αγσγήο Γήκνπ Διεπζίλαο(Κίκσλνο 11 & Παγθάινπ Διεπζίλα) θαζψο 
θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζε 
δχν (2) ηνπηθέο  εθεκεξίδεο  ηνπ Ννκνχ  Αηηηθήο. 

 
 
 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
 
 

 
                  BΑΙΛΗ ΑΓΡΙΜΑΚΗ  

 


