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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΩΚΗΓΑ
ΓΖΜΟ ΓΔΛΦΩΝ
Άκθηζζα 24 Ηνπιίνπ 2019
Αξ. πξση.:
ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ππ΄αξηζκό ΟΥ 2/2019
γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ
ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ,
ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο δξάζεο
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ»
«Πεξίνδνο 2018-2019»
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ
ΣΗΣΛΟ: «ΚΔΝΣΡΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΩΝ »

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
ζπλνιηθά δεθαελλέα (19) αηόκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ «Κέληξα
Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΓΑΠ)» ζηα πιαίζηα
πινπνίεζεο
ηεο
Γξάζεο
«Δλαξκόληζε
Οηθνγελεηαθήο
θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» (Πεξίνδνο 2018-2019) ζην Γήκν Γειθώλ, πνπ
εδξεύεη ζηελ Άκθηζζα Ν. Φσθίδαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά
ππεξεζία, ηόπν απαζρόιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο,
αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά
θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία

Σόπν
Απαζρόιεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

101

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΤΔ Καζαξηζηώλ/ηξηώλ
(κεξηθήο απαζρόιεζεο)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

5

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

102

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Καζεγεηώλ Φπζηθήο
Αγσγήο
(σξνκίζζηνη)

ειίδα 1 από 6

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο

3

ΑΔΑ: ΩΕΥΛΩ9Θ-Ρ6Π

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία

Σόπν
Απαζρόιεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ηνπ πξνγξάκκαηνο

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

103

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Γαζθάισλ
(σξνκίζζηνη)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

3

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

104

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Νεπηαγσγώλ
(σξνκίζζηνο)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

1

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

105

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Καζεγεηήο Γεξκαληθώλ
(σξνκίζζηνο)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

1

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

106

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Καζεγεηήο Γαιιηθώλ
(σξνκίζζηνο)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

1

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

107

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Θενινγίαο
(σξνκίζζηνο)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

1

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

108

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΣΔ Γαζνπνλίαο
(σξνκίζζηνο)
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ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

1

ΑΔΑ: ΩΕΥΛΩ9Θ-Ρ6Π

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σόπν
Απαζρόιεζεο

Τπεξεζία

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

109

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Ή ΣΔ Καζεγεηήο
Πιεξνθνξηθήο
(σξνκίζζηνο)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

1

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

110

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Καζεγεηήο Φηινινγίαο
(σξνκίζζηνο)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

1

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο
Γήκνο Γειθώλ

111

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γνκώλ
ησλ ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ

Άκθηζζα,
Γ. Γειθώλ,
Ν. Φσθίδαο

ΠΔ Γεσπνλίαο
(σξνκίζζηνο)

ζύκβαζεο θαη έσο
31-08-2019,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε ζπλέρηζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο

1

*ΖΜΔΗΩΖ: Ζ έλαξμε ή ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη ν θνξέαο/δνκή ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζε θαηόρνπο «Αμία ηνπνζέηεζεο»
(voucher), ζύκθσλα κε ηνπο ελ γέλεη θαλόλεο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ηνλ/ηελ
δηέπεη, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» (Πεξίνδνο 2018-2019).
ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

101

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997).

102

Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο
(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο.

103

Πηπρίν ή δίπισκα Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο
Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε Γαζθάινπ ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε
θαηεπζύλζεηο: α) πλερνύο Δθπαίδεπζεο είηε β) Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή
Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη
Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
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ΑΔΑ: ΩΕΥΛΩ9Θ-Ρ6Π

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

104

Πηπρίν ή δίπισκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ή Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Δπηζηεκώλ
ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ή Παηδαγσγηθνύ Νεπηαγσγώλ ή Παηδαγσγηθνύ
Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε Νεπηαγσγνύ ή Παηδαγσγηθνύ Tκήκαηνο Νεπηαγσγώλ
ή Παηδαγσγνύ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

105

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο
(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο.

106

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο
(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο.

107

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Θενινγίαο ή Κνηλσληθήο Θενινγίαο ή Πνηκαληηθήο ή Πνηκαληηθήο θαη
Κνηλσληθήο Θενινγίαο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο
ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

108

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γαζνπνλίαο ή Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο
ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ή
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο
(Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

109

Πηπρίν ή δίπισκα
Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο
Πιεξνθνξηθήο κε θαηεύζπλζε: i) Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή ii) Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ή
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ
ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ ή
Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηελ Βηνηαηξηθή ή Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ
πζηεκάησλ ή Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ή Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ – Καηεύζπλζε Ζ/Τ ή
Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνύ Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληώλ ή Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ ή Ζιεθηξνιόγνπ
Μεραληθνύ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Ζ/Τ ή
Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ή Ζιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ
Τπνινγηζηώλ ή Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ ή Μεραληθνύ Ζ/Τ
Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ ΑΔΗ ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο
ή
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ή
Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ ή Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη
Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία ή
Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληώλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ
πζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ
Ζ/Τ ή Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο ή
Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ή Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Σ.Δ. ή
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Κσδηθόο
ζέζεο

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε θαηεύζπλζε Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ή Πνιηηηθώλ
Μεραληθώλ Σ.Δ. θαη Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. κε θαηεύζπλζε
Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο
(Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
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Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Φηινζνθηθνύ Σκήκαηνο Φηινζνθηθήο ρνιήο ή Φηινινγίαο ή
Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη
Παηδαγσγηθήο ή Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ ή Φηινζνθίαο ή Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη
Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή
Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηζπαληθήο
Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ρσζηθήο ή Σνπξθηθήο ή Βνπιγαξηθήο ή Ρνπκαληθήο Γιώζζαο,
Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμεηλίσλ Υσξώλ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσπόλνπ Σκήκαηνο: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Βηνηερλνινγίαο ή
Γεσπνλίαο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο
θαη Εσηθήο Παξαγσγήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνύ Πεξηβάιινληνο ή
Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο ή Γεσξγηθήο
Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή Γεσξγηθώλ Βηνκεραληώλ ή Δγγείσλ
Βειηηώζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ή
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξώπνπ ή
Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Εσηθήο Παξαγσγήο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.)
ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,
β) Βεβαίσζε πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνϋπνζέζεσλ Έλαξμεο Άζθεζεο ηνπ Γεσηερληθνύ
Δπαγγέικαηνο εηδηθόηεηαο Γεσπόλνπ ή Βεβαίσζε Άζθεζεο Γεσηερληθνύ Δπαγγέικαηνο
εηδηθόηεηαο Γεσπόλνπ.

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ
Πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζόλησλ,
αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ
Γήκσλ Γειθώλ θαη Γσξίδνο ηνπ λνκνύ Φσθίδαο.
Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα
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απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-02-2019»
δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ,
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο,
εθηόο από ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ II,
«ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο
απηνύ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από
απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από
δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο
καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
Γήκνο Γειθώλ, Ρ. Κνληνξήγα 12, Σ.Κ. 33100, ΄Ακθηζζα, απεπζύλνληάο ηελ ζηε
Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, ππόςε θαο Δπζηαζίαο Βειαώξα (ηει.
Δπηθνηλσλίαο:2265072077).
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΤΔ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε
αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ
δηαδηθαζία.
ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν 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 (ππνινγηδόκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηηο Γνκέο ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ θαη
ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ Γειθώλ, εθόζνλ ε
αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ
πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη,
θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα –
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη
από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα –
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΔΛΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΖΛ. ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ
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