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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Ο Γήκαξρνο Γηνλχζνπ, έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α / 7-6-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ λ.3812/2009 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ην εθπαηδεπηηθφ ή δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ κε
νπνηαδήπνηε νλνκαζία ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 2725/99 (ΦΔΚ 121Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ζήκεξα.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 54Α΄).
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4151/29-4-2013 (ΦΔΚ 103/Α΄/29-4-2013)
«Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε βειηίσζε ζπληαμηνδνηηθψλ, δεκνζηνλνκηθψλ,
δηνηθεηηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπνπ αλαθέξεηαη: «ην
δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.2725/1999 (ΦΔΚ 121 Α΄), φπσο
απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 76 ηνπ λ.3057/2001 (ΦΔΚ 239 Α΄), αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4052/2012 (ΦΔΚ 41 Α΄) θαη κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4075/2012 (ΦΔΚ 89Α΄), κεηά ηε θξάζε «γηα ηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο
γηα φινπο» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ» θαη ζην ηέινο ηεο ίδηαο
σο άλσ παξαγξάθνπ 6 πξνζηίζεληαη ηξία λέα εδάθηα σο εμήο: «Οη Πηπρηνχρνη Φπζηθήο
Αγσγήο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εμαηξνχληαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ππ’
αξηζ., 33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280Α΄). Η Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ πξνηείλεη ηηο ζέζεηο
ησλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα Όινπο θαη Αλαπηπμηαθνχ Αζιεηηζκνχ, πνπ πινπνηνχλ
νη θνξείο –ΟΣΑ, ζχκθσλα κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ απηή εθδίδεη. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο
πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ αλά
θνξέα, εθδίδεηαη θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ. Η κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ θαιχπηεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ην αληίηηκν πνπ θαηαβάιινπλ νη εμππεξεηνχκελνη θάηνηθνη θαη δεκφηεο
κε ηε κνξθή δηδάθηξσλ ή απφ είζπξαμε δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ ή κέζσ ηεο ΓΓΑ έσο ην
πνζφ ηνπ αληίζηνηρνπ πξνβιεπφκελνπ Κ.Α.Δ. Η απαζρφιεζε απηή δελ αλαγλσξίδεηαη σο
ππεξεζία γηα βαζκνινγηθή ή κηζζνινγηθή εμέιημε.»
6. Σελ ππ’ αξηζ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΔΚ
1774/Β΄/17-6-2016) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ζέκα:
«Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο», ζχκθσλα κε ηελ

νπνία φζνη επηιεγνχλ γηα λα εξγαζηνχλ ζηα Π.Α.γ.Ο. ζα ππνγξάςνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο
κε ην θνξέα πινπνίεζεο, δηάξθεηαο έσο θαη 8 κήλεο, ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζα
θαζνξίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζα απαζρνιεζνχλ, νη ψξεο απαζρφιεζεο θαη ε
σξηαία απνδεκίσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
7. Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 (ΦΔΚ
3359/Β΄/22-9-2017) ΚΤΑ Τπ. Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο,
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ κε ζέκα «Έγθξηζε θαηαλνκήο ζέζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε
Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο (Π.Φ.Α.) κε ζθνπφ ηε ζηειέρσζε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ θαη
ΝΠΙΓ απηψλ πνπ πινπνηνχλ Πξνγξάκκαηα Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο.) έηνπο 20172018», κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ 8 ζέζεηο ζην Γήκν Γηνλχζνπ.
8. Σελ ππ’ αξηζ. 260/2017 (ΑΓΑ: 65ΘΘΩ93-ΝP0) Απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξφζιεςε νθηψ (8) Πηπρηνχρσλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κε
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη γηα δηάζηεκα νθηψ κελψλ, ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Άζιεζε γηα Όινπο.
9. Σελ ππ’ αξηζ. 782/9160/31-3-2017 απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί «Οξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ θαη
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην Γήκν Γηνλχζνπ».

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (κε σξηαία
απνδεκίσζε), νθηψ (8) Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Άζιεζε γηα Όινπο 2017-2018» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα:
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ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Σίηλοι ζποσδών: Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ ηεο
εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο αλψηαηεο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο,
κε
εηδηθφηεηα
«Δλληνικοί
Παραδοζιακοί Υοροί»
Σίηλοι ζποσδών: Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ ηεο
εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο αλψηαηεο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο, κε εηδηθφηεηα «Ρσθμική
Γσμναζηική»
Σίηλοι ζποσδών: Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ ηεο
εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο αλψηαηεο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο, κε εηδηθφηεηα «Βάρη»
Σίηλοι ζποσδών: Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ ηεο
εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο αλψηαηεο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο, κε εηδηθφηεηα «Πάλη και
ασηοάμσνα»
Σίηλοι ζποσδών: Πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ ηεο
εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο αλψηαηεο ζρνιήο ηεο
αιινδαπήο, κε εηδηθφηεηα «Διδική Φσζική
Αγωγή»

1. Απαραίηηηα Γικαιολογηηικά:
1. πκπιεξσκέλε αίηεζε ζπκκεηνρήο.
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΓΓΑ,
ζηελ επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ή εηδηθφηεηαο θ.ιπ.
3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζην
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή.
4. Φσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα.
5. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
6. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
7. Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κνλίκνπ θαηνηθίαο.
8. Βεβαίσζε αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ.
9. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία, φπσο: Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία
ηνπ θχξηνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ΙΚΑ ή άιισλ
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) ή βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα
(απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ιπ.) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο ζεσξεκέλα απφ ηελ
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο.
10. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη Π.Φ.Α. πνπ επηζπκνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζηα Π.Α.γ.Ο. ππνβάιινπλ αίηεζεΤπεχζπλε Γήισζε φπνπ θαη ζα δειψλνπλ ζε πνηα πξνγξάκκαηα επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ θαηά
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
2. Κριηήρια Δπιλογής
Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία. Η αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε ηελ
ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ ΟΑΔΓ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ππνςεθίσλ πνπ λα πιεξνί ηελ παξαπάλσ
πξνυπφζεζε (αλεξγία), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ
Άζιεζεο γηα Όινπο (Π.Α.γ.Ο.), ν θνξέαο δχλαηαη λα πξνζιάβεη Π.Φ.Α. νη νπνίνη δελ είλαη
άλεξγνη.
Η πξφζιεςε απηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε πίλαθα, ζχκθσλα κε ηε
κνξηνδφηεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπληάζζνληαη πίλαθεο ππνςεθίσλ
κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο.
Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ην αλσηέξσ θξηηήξην θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα
αθφινπζα θξηηήξηα:
2.1. Σσπικά Προζόνηα
Βαζικό Πηστίο: νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δπν δεθαδηθά ςεθία
πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 0,1.
Δάλ ην πηπρίν απνθηήζεθε ζηελ αιινδαπή, απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο πξάμεσο ηνπ ΓΙΚΑΣΑ ή
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, γηα ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία.
Μεηαπηστιακός Σίηλος ποσδών (Master): 0,5 κνλάδεο.

Γιδακηορικός Σίηλος ποσδών (PhD): 1 κνλάδα.
Δπιζήμανζη: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (εθφζνλ θαηαηεζνχλ θαη νη δχν) θαη ελφο κφλν απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία
απηψλ. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζή ηνπο.
2.2. Δμπειρία
Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο απφ ηελ εκπεηξία κε αλψηαην φξην ηνπο πελήληα (50) κήλεο.
Γηα θάζε κήλα απνδεδεηγκέλεο απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ έσο 120, νη
κνλάδεο πνπ ιακβάλνληαη ππνινγίδνληαη σο εμήο:
Αρ. μηνών x ώρες απαζτόληζης ηο μήνα x 0,08 μονάδες/120
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Π.Α.γ.Ο., ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ν θνξέαο θξίλεη απαξαίηεην,
δχλαηαη λα πξηκνδνηήζεη έσο 20 κήλεο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 24 κήλεο, ηνπο ππνςήθηνπο πνπ
έρνπλ απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα, σο εμήο:
Αρ. μηνών (έως 20 μήνες) x 0.05 μονάδες.
Δπιζήμανζη: Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη αζξνηζηηθά.
2.3. Λοιπά βαθμολογούμενα κριηήρια
Πολσηεκνία: Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. Ο ππνςήθηνο πνπ είλαη
ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο ιακβάλεη 0,5 κνλάδεο.
Ανήλικα ηέκνα: Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη 0,3 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα
αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη 0,5 κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν.
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άξζξν 29 παξ.6 ηνπ λ.3838/2010): Ο γνλέαο
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε 0,3 κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ.
Βαζκνινγείηαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα.
Δπιζήμανζη: Γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο.
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
2.4. Λοιπά απαιηούμενα προζόνηα
Πξφζζεηα πξνζφληα φπσο ε εμεηδίθεπζε βαζκνινγνχληαη σο εμήο: Κχξηα θαηεγνξία εηδίθεπζεο
1 κνλάδα. Γεπηεξεχνπζα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 0,5 κνλάδεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εμεηδίθεπζε ζε θαηεγνξία πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηεο αληίζηνηρεο ζρνιήο ησλ ΑΔΙ, ιακβάλνληαη ππφςε βεβαηψζεηο ζπνπδψλ ή
εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ή επηκνξθψζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο αλαθνίλσζεο.
εκείσζε: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηα πξνζφληα φπσο ν ρξφλνο
θηήζεο πηπρίνπ, ε εληνπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην θνξέα (ζε πεξίπησζε
πνπ έρεη πξνυπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα).
3. Διδικά προγράμμαηα ΠΑγΟ
Γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, ζα θαηαξηηζηεί μερσξηζηή
θαηάζηαζε ππνςεθίσλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη φζνη έρνπλ ηελ αληίζηνηρε
εμεηδίθεπζε.
ε πεξίπησζε πνπ δε ππάξρνπλ ππνςήθηνη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε ζα πξνζιεθζνχλ
Π.Φ.Α. κε πξνυπεξεζία ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.
ΔΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ
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ΤΠΠΟΑ/ΓΓΤΑ/ΓΑΟΠΑΑΤΓ/ΣΠΔΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΔΚ 1774/Β΄/17-6-2016)
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ζέκα: «Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ
Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο».
Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ζην Κεληξηθφ Γεκαξρείν θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ενζηάζεις καηά

ηων αποηελεζμάηων, ζην Σκήκα Αλζξψπηλνπ ζην Κεληξηθφ Γεκαξρείν (Λ.Λ. Μαξαζψλνο 29
& Αζ. Γηάθνπ 1) κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10 ) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ
επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.
Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη αλαθνίλσζε ησλ ηειηθψλ πηλάθσλ, νη επηηπρφληεο ππνρξενχληαη
εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξνπζηαζηνχλ ζην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα
ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο. Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο, ζα θιεζνχλ νη επφκελνη ζηε ζεηξά
θαηάηαμεο.
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 λνκνζεζία.
Δηδηθφηεξα νη πξνζιεθζέληεο Π.Φ.Α. είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηνπο
θαλνληζκνχο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηνπο αλαηεζνχλ,
παξέρνληαο ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο 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 (ΙΓΟΥ) δηάξθεηαο κέρξη νθηψ (8 Μήλεο) απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο κε σξηαία απνδεκίσζε πνπ ζα δηακνξθσζεί αλάινγα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε φια ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, είηε
απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, ζην Κεληξηθφ
Γεκαξρείν επί ηεο Λ. Λίκλεο Μαξαζψλνο 29 & Αζ. Γηάθνπ 1, ζηνλ Άγην ηέθαλν θαηά ηηο ψξεο
10:00-14:00 απφ ηελ Πέκπηε 9 Ννεκβξίνπ 2017 έσο θαη ηε Γεπηέξα 20 Ννεκβξίνπ 2017,
απεπζπλφκελε πξνο ην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
ε πεξίπησζε ζπζηεκέλεο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κέζσ ΔΛΣΑ ή εηαηξείαο
ηαρπκεηαθνξάο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ ηζρχεη εθφζνλ ν θάθεινο θέξεη ζθξαγίδα εληφο
ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο.
Πιεξνθνξίεο: 2132030600, 2132030653 (θα . Υφλδξνπ)
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο Απγή θαη Καζεκεξηλή
Ακαξπζία, ζην Κεληξηθφ Γεκαξρείν θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.dionysos.gr.
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2. Γελ. Γξακκαηέαο
3. Αληηδήκαξρν Γηνηθ.& Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
4. Αληηδήκαξρν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Κνηλσληθψλ Γνκψλ
5. Γ/λζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο.
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