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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 26-1-2018
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.:135
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κίμωνος 11 & Παγκάλου
Ελευσίνα Τ.Κ. 19200
Πληρ.: Κλεάνθης Βουκουβαλίδης
Τηλ.: 2105565619
Fax.: 2105565619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2018
για την σύναψη σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης προσωπικού

ΟΤΑ» (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2007) αρθ 179, 180 & 223.
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 , όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις
διατάξεις των κεφαλαίων Α Β΄και Γ΄ του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και
δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσδιορίζουν την ιδιότητα τους».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν.
4024/2011 και του άρθρου ένα του Ν. 4057/2012.

4. Του Π.Δ. 524/17-6-1980 ‘’Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συβάσει
εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των ΟΤΑ” (ΦΕΚ.
143/Α΄/17-6-80).

5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν

6. Tις διατάξεις του ΠΔ 135/2010(ΦΕΚ 228/Α/2010<<Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττοκής >>όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28α του ν. 4325/2015(φεκ
47/Α/2015)<<Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμιση της Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση .Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις>>όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4368/2016(φεκ
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21/Α/2016)<<Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις>>.

8. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.87638/31099/14-11-2017 Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου».

9. Την με αρ. πρωτ. 112250/39717/17-1-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης
έργου».

10.Τηναριθμ.5201/31-8-2017 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ ότι βάσει της παρ. 5 του άρθρου
6 του Ν 2527/97 το αίτημά μας γίνεται δεκτό για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου καθότι δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες
και διαρκείς ανάγκες.

11.Την υπ’ αριθμ. 21/2017 Απόφαση του Δ.Σ του Π.Α.Κ.Π.Π.Α περί προγραμματισμού
προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

12.Την υπ’ αριθμ. 113/2017 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Περί καθορισμού αριθμού
ατόμων και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας σύμβαση μίσθωσης
έργου».

13.Το γεγονός ότι οι εν λόγω εγκρίσεις αφορούν σε υπηρεσίες πολιτιστικές για τις
οποίες οι ωφελούμενοι καταβάλλουν αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων και λοιπών
αντικαταβολών, το οποίο καλύπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας των συμβασιούχων σε
ποσοστό 100% και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου.

14.Την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α με
αρθμ. Φ.Ε.Κ 1073/8-6-2015

15.Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας θα αντιμετωπίζεται από την καταβολή
αντίτιμου που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες.

Ανακοινώνει

Την σύναψη μίσθωσης έργου συνολικά  τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, που εδρεύει στην Ελευσίνα ,με αντικείμενο την εκτέλεση του
Έργου «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και
Αθλητισμού» , από έσοδα προερχόμενα  αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2018
συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101 Π.A.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ κ.α.
ΗΘΟΠΟΙΟΣ-
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΠΕ(ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ)

έως 8
μήνες

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

102 Π.A.Κ.Π.Π.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ κ.α.
ΗΘΟΠΟΙΟΣ-
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΔΕ

έως 8
μήνες 1

103 Π.A.Κ.Π.Π.Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Για την διδασκαλία
ρυθμικής -
μουσικοκινητικης
αγωγής ΔΕ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α
με ειδικότητα μπαλέτο

έως 8
μήνες 1

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών η Θεάτρου ΑΕΙ η το
ομώνυμο πτυχίο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)ΑΕΙ η
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής η αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Προϋπηρεσία: Συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις ανηλίκων –θεατρικό
παιχνίδι (σκηνοθεσία, οργάνωση, διδασκαλία, ανάλυση έργου ,φωνητικά
,κινησιολογία κ.α.)
Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην διδασκαλία Υποκριτικής .
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Συνέντευξη (καλλιτεχνική δραστηριότητα
αποδεδειγμένη, συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, βεβαιωμένη εμπειρία
στον φορέα).
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102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα σκηνοθεσίας ή Ηθοποιίας από αναγνωρισμένο
φορέα.
Προϋπηρεσία: Συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις ενηλίκων –θεατρικό
παιχνίδι (σκηνοθεσία, οργάνωση, διδασκαλία, ανάλυση έργου ,φωνητικά
,κινησιολογία κ.α.)
Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ενηλίκους..
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Συνέντευξη (καλλιτεχνική δραστηριότητα
αποδεδειγμένη, συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις βεβαιωμένη εμπειρία
στον φορέα).

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης Ανώτερης
Επαγγελματικής Σχολής Χορού (Vaganova - Ρώσικο σύστημα) της Ημεδαπής ή
αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής
Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας
Κλασικού Χορού (Μπαλέτου) σε Εκπαιδευτήρια ή αναγνωρισμένες σχολές
χορού του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:
Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και διαγωνισμούς χορού.
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόντα: Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,
προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, ικανότητες βεβαιωμένη εμπειρία στον
φορέα).

Ειδικά τυπικά προσόντα :
 Τίτλος Σπουδών με την ειδικότητα της προκήρυξης πρόσληψης.
 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην διδασκαλία της ειδικότητας της προκήρυξης για

την πρόσληψη (απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση βεβαίωσης προϋπηρεσίας
σε αντίστοιχη θέση).

 Επιθυμητή προϋπηρεσία στον Φορέα τουλάχιστον δύο ή τριών ετών όπως
αναφέρονται στα Κύρια προσόντα.

 Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Εμπειρία στον
χώρο.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 - 65 ετών
 Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους
πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται
η υποχρέωση στράτευσης.

 Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007
Κώδικας κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων: (α) ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, (β)

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία,
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καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά
των ηθών ή το νόμισμα, (γ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με

τελεσίδικό βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, (δ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα

από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση , η γενική
προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν
υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα
προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.
3. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών τους. (πτυχίου κ.λ.π.)
4. Έγγραφα που να πιστοποιούν τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις,
σεμινάρια, κ.λ.π) για την ειδικότητα που απαιτείται.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(πρόσφατο).
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (βεβαίωση ημερών ασφάλιση από το μητρώο του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες ότι
έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, γ)δεν έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
8. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν, σε ακρόαση εκτέλεσης
έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την
καλλιτεχνική σταδιοδρομία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσημους διεθνείς και
πανελλήνιους διαγωνισμούς, συνεκτιμώντας και την εκπαιδευτική παρουσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού πρόσληψης και αξιολόγησης προσωπικού, σύμφωνα με την διαδικασία και
τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, καθώς και τις
ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση για την κάλυψη των θέσεων των
τμημάτων. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε
συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της
καταλληλότητας τους για την συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.
Οι προσωρινοί και οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής  Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής(Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Ελευσίνα) . Κατά των ανωτέρω
αποτελεσμάτων , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού
Αθλητισμού Κοινωνικής  Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής από την επομένη της ημέρας
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ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή η
οποία θα εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία
στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων
των υποψηφίων .

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα:
Τίτλοι σπουδών 35%

Προϋπηρεσία 30%
Παρουσίαση, συνέντευξη, προσόντα και
καλλιτεχνική δραστηριότητα 30%
Οικογενειακή κατάσταση 5%
Σύνολο 100%

Μοριοδότηση τομέα
Βαθμολόγηση τυπικών
ειδικών προσόντων Κριτήριο Βαθμολόγησης Μόρια

1.Τίτλοι Σπουδών
2.Ανώτερα Πτυχία

3.Πρόσθετα προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών
Σχολή Δραματικής Τέχνης –
Μεταπτυχιακό-Αλλα πτυχία
ΑΕΙ
Μουσικά
πτυχία,διπλώματα……

25
5

5

2. Διδακτική προϋπηρεσία
στο αντικείμενο Από 2-5 έτη 10

Από 5 έως 10 20
Προϋπηρεσία 10 ετών και
άνω καθώς και εμπειρία
στον ίδιο Φορέα άνω των
δύο ετών.

30

3. Παρουσίαση,
παιδαγωγικά προσόντα,
καλλιτεχνική δραστηριότητα
(Συνέντευξη)

Μέγιστο 30

4. Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος 1
Έγγαμος 2
Με 1 παιδί 3
Με 2 παιδιά 4
Με 3 παιδιά & πολύτεκνοι 5

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων
προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα
διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους
κανονισμούς της σύμβασης εργασίας , καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι
αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους
ανατεθούν, παρέχοντας στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής  Πολιτικής &
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Προσχολικής Αγωγής το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια
προγράμματα. Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα θα υπογράψουν
σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα
δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής  Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας(Κίμωνος 11 &
Παγκάλου, Ελευσίνα) τηλ. επικοινωνίας 2105565619 κατά τις ώρες 09.00π.μ -14.00μ.μ
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης
της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία
ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία
αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, για πληροφορίες σχετικά με την
κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της
προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2105565619
στον υπάλληλο του Νομικού Προσώπου κ. Βουκουβαλίδη Κλεάνθη.
Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής  Αγωγής Δήμου Ελευσίνας(Κίμωνος 11 & Παγκάλου Ελευσίνα) .. Η περίληψη
της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές  εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
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