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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          Υαιθίδα, 14/10/2016                 

ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΙΑ                                                        Αξηζκ. Πξση.: 1356 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΥΑΛΚΙΔΑ  ( Δ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

            Ν.Π.Δ.Δ. 

Γραφείο Προέδροσ 

Σατ. Γ/νζη : Καμάρες ( περιοτή Γηροκομείοσ )  

34100  ΥΑΛΚΙΓΑ 

Σηλ.  : 22210-20241 & 22210-26442 

Fax : 22210-75792 

  

          

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  3/2016 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» κε σξνκίζζηα απνδεκίσζε 

 

Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΥΑΛΚΗΓΑ  ( Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ. ) 

 
Έρνληαο ππόςε: 

 Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267 Α). 

 Σελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3731/2008 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 

(ΦΔΚ 263 Α). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

 Σελ  ππ' αξηζκ. 27/2016 απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Σελ ππ' αξηζκ. 2148/52959/5-4-2016 Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Γ.Γ. ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Θεζζαιίαο- ηεξεάο Διιάδαο 

ΑΔΑ: 6760ΟΞΒΖ-ΟΚΑ
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 Σελ ππ' αξηζκ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/ 117/16847/28-7-2016 Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη 

πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α), φπσο  ηζρχεη. 

 Σελ ππ' αξηζκ. 79/2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ  298/ η. Β΄/13-2-2012 ) 

 Σελ ππ΄ αξηζκ. ΚΤΑ:1.8010/νηθ.3.1413/14-6-2011 (ΦΔΚ 1230 Β) ηξνπνπνηεηηθή ηεο 

ΚΤΑ: 0.8363/νηθ.3.1434/29-4-2010 (ΦΔΚ 556 Β), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ: 

2.35832/νηθ.3.2401 (ΦΔΚ 3484 Β)  

 Σελ κε αξηζκ. πξση. 2100/16-7-2015 πξφζθιεζε ηεο ΔΔΣΑΑ ΑΔ γηα ηελ πινπνίεζε 

πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Εσήο»  

 Σνλ νξηζηηθφ πίλαθα επηιέμηκσλ δνκψλ αλά λνκφ γηα ην δήκν Υαιθηδέσλ   πεξηφδνπ 

2015 – 2016  

 Σελ κε αξηζκ. πξση. 1355/14-10-2016 βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ Γ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., πεξί 

εγγξαθήο πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθ. έηνπο 2016, γηα ηελ θάιπςε 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κε αξηζκ. ΟΥ 3/2016 αλαθνίλσζεο κε 

αλάινγε πξφβιεςεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ επφκελσλ εηψλ.   

 

Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ κε σξνκίζζηα απνδεκίσζε, ζπλνιηθά είθνζη δύν (22) αηόκσλ 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε 
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» γηα ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρόιεζεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεύεη ζηελ Υαιθίδα, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, 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 ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ   
(Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

Υαιθίδα 

 
ΠΔ  

 
Πιεξνθνξηθήο  

ειιείςεηΣΔ 
Πιεξνθνξηθήο  

 
 
 

«Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

3 

102 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ  
 (Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

Υαιθίδα 

ΠΔ Φπζηθήο 
Αγσγήο   

 

«Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

5 

ΑΔΑ: 6760ΟΞΒΖ-ΟΚΑ
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

103 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ  
 (Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

Υαιθίδα 

ΠΔ Φπζηθήο 
Αγσγήο  

(κε εηδηθόηεηα  
Κνιύκβεζεο) 

 

«Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

1 

104 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ  
(Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

Υαιθίδα 

ΠΔ ΞΔΝΧΝ 
ΓΛΧΧΝ 
(Αγγιηθήο 

Φηινινγίαο) 

«Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

2 

105 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ  
(Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

Υαιθίδα 

ΠΔ ΞΔΝΧΝ 
ΓΛΧΧΝ 
(Γαιιηθήο 

Φηινινγίαο) 

«Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

2 

106 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ  
(Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

Υαιθίδα 

ΠΔ ΞΔΝΧΝ 
ΓΛΧΧΝ 

(Γεξκαληθήο 
Φηινινγίαο) 

«Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

1 

107 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ  ( 
Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

Υαιθίδα 

ΠΔ 
ΠΑΗΓΑΓΧΓΧΝ / 
ΦΗΛΟΛΟΓΧΝ/ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

«Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

5 

108 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΠΑΗΓΔΗΑ, 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΥΑΛΚΗΓΑ  ( 
Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.) 

Υαιθίδα ΠΔ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ  

«Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο» 

3 

 
 

ΑΔΑ: 6760ΟΞΒΖ-ΟΚΑ
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
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 Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σειεπηθνηλσληώλ 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 . 
 

 
ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή 
Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σειεπηθνηλσληώλ ή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ Ζ/Τ ΣΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά 
πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο 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 πεξηερόκελν 
εηδηθόηεηαο πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο. 

102 
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ηµήµαηνο επηζηήµεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη αζιεηηζµνύ ηεο εµεδαπήο ή ην 
νµώλπµν πηπρίν ή ηζόηηµνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

103 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ηµήµαηνο επηζηήµεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη αζιεηηζµνύ κε εηδηθόηεηα 
Κνιύκβεζεο, ηεο εµεδαπήο ή ην νµώλπµν πηπρίν ή ηζόηηµνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

104 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο  θαη Φηινινγίαο 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 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γαιιηθήο Γιώζζαο  θαη Φηινινγίαο 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 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιώζζαο  θαη Φηινινγίαο 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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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ή δίπισκα Παηδαγσγηθήο κε θαηεπζύλζεηο: α) Γαζθάινπ είηε β) Παηδαγσγνύ 
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ 
Παηδαγσγηθή ή Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο 
κε εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ή Παηδαγσγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ,Φηινινγίαο 
ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε  ζηε Φηινζνθία ή 
Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο  θαη  Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηε  Φηινζνθία ή 
Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ πνπδώλ ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα  
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

(Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή  ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πηπρίν ή δίπισκα Καιώλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ θαη 
Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ή Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο κε θαηεύζπλζε 
Δηθαζηηθώλ 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. 

 

Οη ππνςήθηνη ησλ εηδηθνηήησλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 
έσο 65 εηψλ. 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΟΡΗΜΟΤ 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη : 

1) Να έρνπλ Διιεληθή ηζαγέλεηα. 

2) Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 65ν. 

3) Να είλαη πγηείο, αξηηκειείο θαη λα έρνπλ θπζηθή θαηάζηαζε θαηάιιειε γηα 

ηελ άζθεζε - εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

4) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα 

(θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 

5) 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. 

 
 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΠΡΟΘΔΜΗΑ 

 

   Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ απφ 4/11/2016 έσο θαη  9/11/2016 ζηα γξαθεία 

ηνπ Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ. , ζηηο Κακάξεο ( πιεζίνλ Γεξνθνκείνπ ), ππφςηλ 

θαο. Μπελέηνπ Δπζπκίαο , αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ΝΠΓΓ  Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ., ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 22210-20241  ηα αθφινπζα επηθπξσκέλα δηθαηνινγεηηθά :  

 
 

 Αίηεζε (ε νπνία ζα ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ην Ννκηθφ Πξφζσπν) 

 Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (δπν φςεηο) 

 Φσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απαηηνχληαη σο πξνζφληα δηνξηζκνχ 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 
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• Σν έηνο γελλήζεσο ηνπ ππνςεθίνπ 

• Ο Γήκνο ή Κνηλφηεηα εηο ηα κεηξψα αξξέλσλ ή ην γεληθφ κεηξψν δεκνηψλ ηνπ 

νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. 

• 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 

• Αλ ππεξεηεί ή πξνυπεξέηεζε κε νπνηνδήπνηε εηδηθφηεηα ζην δεκφζην ή ΝΠΓΓ ή 

ΟΣΑ εθ΄ φζνλ δε εμήιζε ηεο ππεξεζίαο γηα πνηα αηηία. 

• Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη 

• Όηη δελ παξεπέκθζε κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα ησλ ελ αξζ.22 ηνπ Π7 611/77 

εγθιεκάησλ έζησ θαη αλ δελ επαθνινχζεζε δίθε ιφγσ παξαγξαθήο σο θαη αλ 

εθθξεκεί ελαληίσλ ηνπ νπνηαδήπνηε θαηεγνξία γηα πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

 Πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο σο εμήο: 

i. Γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα: 

Όηαλ ε εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ζε Ν.Π.Η.Γ. 

ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ.1 ηνπ αξζ.14 ηνπ Ν.2190/1994 φπσο ηζρχεη ή ζε θνξείο ηεο 

παξ.3 ηνπ αξζ.1 ηνπ Ν.2527/1997 απαηηείηαη κφλν βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

παξνρήο ηεο. 

 

ii. Γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα: 

- Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο (Αληίγξαθν θαξηέιαο ελζήκσλ ή ησλ ηξηκεληαίσλ απνζπαζκάησλ αηνκηθνχ 

ινγαξηαζκνχ αζθάιηζεο.). 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη 

ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο 

επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

- Βεβαίσζε εξγνδνηψλ γηα ηνλ ρξφλν θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπ ππνςεθίνπ. 
 

iii. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο: 

- Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο (Αληίγξαθν θαξηέιαο ελζήκσλ ή ησλ ηξηκεληαίσλ απνζπαζκάησλ αηνκηθνχ 

ινγαξηαζκνχ αζθάιηζεο.). 

- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη εμεηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο. 
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- Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηελ δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. 

 
Όηαλ εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή 
 

Γηα ηελ εκπεηξία, ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, επηπιένλ ησλ ινηπψλ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 

1. Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε θαη ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο 

θξαηηθή ή ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε. 

2.  Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή: 

 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε θαη ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη 

επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία 

ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε 

αζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο, 

δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ηε λνκνζεζία απηνχ. 

3. Όηαλ ν ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο 

αιινδαπήο κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ 

θνξέα. 

 
εκ.: Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε 

ζην εμσηεξηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη εθηφο απφ ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα απηψλ θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Όια ηα πξναπαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπλππνβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζα γίλνληαη δεθηά κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. 

Οη θάηνρνη ζρεηηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ πέξαλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ δχλαηαη λα 

ηνπο ζπλππνβάιινπλ. 
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Σα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθά ζπζηεκέλα έσο ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο (ζθξαγίδα θαη απφδεημε ηαρπδξνκείνπ). 

Ζ  θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηξίηνπο εθ΄ φζνλ 

δηαζέηνπλ λφκηκε εμνπζηνδφηεζε. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Όζνη πιεξνχλ ηα γεληθά θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ηίζεληαη ππφ ηελ θξίζε ηξηκεινχο 

επηηξνπήο επηινγήο, φπσο πξνβιέπεηαη 

Όζνη ππνςήθηνη δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα-θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά 

απνθιείνληαη απφ ηελ επηηξνπή κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

Δηδηθφηεξα ζηα θξηηήξηα επηινγή ζα ππνινγηζηνχλ, ηα θάησζη: 

πνπδέο  Βαζηθέο ζπνπδέο εηδηθφηεηαο 10% 

Δκπεηξία έσο 40% 

Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία 
Πξνυπεξεζία ζε Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρφιεζεο 

40% 

Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία 
Πξνυπεξεζία ζε  αληίζηνηρεο ειηθίεο  

30% 

Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία 20% 

Πξαθηηθή άζθεζε 10% 

Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά πξνζφληα 
έσο 35% 

Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζφληα 
(άδεηα δηδαζθαιίαο, πηζηνπνηήζεηο, 
ζεκηλάξηα, μέλεο γιψζζεο, γλψζε Ζ/Τ) 

35% 

Πξφζζεηα πξνζφληα (μέλεο γιψζζεο, 
γλψζε Ζ/Τ) 

20% 

 

Κνηλσληθά θαη  νηθνγελεηαθά θξηηήξηα  
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πνιχηεθλνο, 
κνλνγνλέαο, ηξίηεθλνο,  γνλέαο ΑΜΔΑ) 

5% 

Δληνπηφηεηα  Γεκφηεο Γήκνπ Υαιθηδέσλ 10% 

 

Ο πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ ζα αλαξηεζεί ηελ επνκέλε ηεο ζπλεδξίαζεο ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο (Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ.). 

 
 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΘΔΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ – ΠΡΟΘΔΜΗΑ 
 

Οη επηηπρφληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή 

ηνπο απφ ην Ννκηθφ Πξφζσπν πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία είλαη ηα εμήο : 
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 Αληίγξαθν θχιινπ ζηξαηνινγηθνχ κεηξψνπ ηχπνπ Α’ (γηα άλδξεο) 

 Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο θαη αξηηκέιεηαο απφ θαηάιιειε πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 

 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  
 

1. Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί ζε ηνπηθή εθεκεξίδα σο νξίδεη ην ΠΓ 

524/17-6-80.  

2. Οιφθιεξε ε αλαθνίλσζε λα αλαξηεζεί ζην Γηαχγεηα θαη ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Γηα ηνλ θσδηθφ ζέζεο 101,102, 103 ,104 & 105 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ 
ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ 
κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ ηνπ Ννκνχ 
Δπβνίαο.   

 

Σν θψιπκα  ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο  ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΣΑΗ  ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
δηάξθεηα ζχκβαζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ είλαη άλσ ησλ νθηψ (8) κελψλ.  

 

Σν θψιπκα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ  Π.Γ. 164/2004  ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην ίδην επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ 
πινπνηείηαη απφ λνκηθφ πξφζσπν ΟΣΑ. 

 
ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο 
πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία 
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο.  

 
ΠΡΟΛΖΦΖ  

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ  κε σξνκίζζηα απνδεκίσζε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ 
θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην 
ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο 
εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΣΟΤ Γ.Ο.Π.Π.Α.Υ. 
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