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                     ΑΔΑ : 6Ε7ΔΨΗΡ-206 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Σρίπολη 18-12-2020             
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ            Αρ. Πρωτ.:  35976 

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ                           

 

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ  2014-2020» TΙΣΛΟ 

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΨΗ ΓΙΑ 

ΣΟ ΕΣΟ 2020-2021» ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΩΚΟ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 
 

Ο ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Σις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-
2014). 

3. Σις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2.β.  και 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994, όπως 
ισχύουν. 

4. Σις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3812/2009. 
5. Σις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4403/2016. 
6. Σις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4415/2016. 
7. Σην αρ. Π1β/Γ.Π./οικ. 14951/9-10-2001 Τπουργική Απόφαση (ΥΕΚ 1397/τ. Β΄/22-

10-2001) 
8. Σην αρ. 325/2020 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου με θέμα «Έγκριση ίδρυσης 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και υποβολή σχετικών αιτημάτων 
αδειοδότησης λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. στο Δήμο Σρίπολης» (ΑΔΑ Χ09ΒΨΗΡ-ΠΡΞ) 
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9. Σην αρ. 326/2020 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου με θέμα: «Κατάρτιση και 
ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας  των δομών Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών- Κ.Δ.Α.Π. στο Δήμο Σρίπολης»  (ΑΔΑ:ΨΜΞΠΨΗΡ-Ξ62) 

10. Σην αρ. 228248/55540/25-9-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ 3ου Δ.. Δήμου Σρίπολης ( ΑΔΑ 
ΧΞΙΚ7Λ1-1ΤΑ) 

11. Σην αρ. 226697/55180/25-9-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ 7ου Δ.. Δήμου Σρίπολης ( ΑΔΑ 
ΨΞΟΧ7Λ1-ΨΞΚ) 

12. Σην αριθ. 9549/16-7-2020 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Σ.Α.Α. 
13. Την αριθ.3657/31-7-20-20 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης , Ταμείου 

Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περί ένταξης της Πράξης 
«Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής έτους 2020-2021» με 

κωδικό Ο.Π.Σ. 5069832 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020. 

14. Σην αριθ. 2483/12-8-2020 με  ΕΠΟ 261 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2020ΕΠ02610016 Απόφαση 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί Ένταξης της πράξης «Εναρμόνιση 
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 με ΚΨΔ 
ΟΠ 5070488 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ. (ΑΔΑ 
9367Λ1-ΧΜΦ). 

15. Σην αρ. 450/2020 απόφαση Δημοτικού υμβουλίου Σρίπολης 
16. Σον Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δήμου Σρίπολης (ΥΕΚ 

4953/τ.Β΄/10-11-2020).   

17. Σην αρ. 35859/17-12-2020 απόφαση του Δημάρχου Σρίπολης με  θέμα: «Κατ’ 
εξαίρεση υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού στο πλαίσιο  της πράξης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021» του  Επιχειρησιακού  
Προγράμματος  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ 2014-2020»  του Δήμου Σρίπολης και 
ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή »  
 

Ανακοινώνει 
 

       Σην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
μερικής απασχόλησης (4 ωρών ημερησίως)  συνολικά επτά (7) ατόμων στο πλαίσιο 
της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΖΨΗ 
ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2020-2021» του  επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-
2020», στον Δήμο Σρίπολης που εδρεύει στο Δήμο Σρίπολης, και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

Δήμος Σρίπολης 
( Κέντρα 

Δημιουργικής 
Απασχόλησης ) 

 Δ. Σρίπολης 
Ν. Αρκαδίας 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 
Υυσικής Αγωγής  

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος 

2 

102 

Δήμος Σρίπολης 
( Κέντρα 

Δημιουργικής 
Απασχόλησης ) 

 Δ. Σρίπολης 
Ν. Αρκαδίας 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΠΕ 

Δημοτικής 
Εκπαίδευσης  

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος 

1 

103 

Δήμος Σρίπολης 
( Κέντρα 

Δημιουργικής 
Απασχόλησης ) 

 Δ. Σρίπολης 
Ν. Αρκαδίας 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό- ΠΕ  

Υιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και 

Χυχολογίας  με 
κατεύθυνση 
Υιλοσοφίας 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος 

1 

104 

Δήμος Σρίπολης 
( Κέντρα 

Δημιουργικής 
Απασχόλησης ) 

 Δ. Σρίπολης 
Ν. Αρκαδίας 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό - ΠΕ 

Υυσικής με 
Κατεύθυνση 

«Ενέργεια και 
Περιβάλλον» 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος 

1 

105 

Δήμος Σρίπολης 
( Κέντρα 

Δημιουργικής 
Απασχόλησης ) 

 Δ. Σρίπολης 
Ν. Αρκαδίας 

Καλλιτεχνικό  
Προσωπικό – ΠΕ 

Εικαστικών  

Από την υπογραφή της 
σύμβασης και ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος 

1 

106 Δήμος Σρίπολης  Δ. Σρίπολης Καλλιτεχνικό  Από την υπογραφή της 1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

( Κέντρα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης ) 

Ν. Αρκαδίας Προσωπικό – ΠΕ 
Μουσικών 

πουδών και εν 
ελλείψει ΣΕ  

σύμβασης και ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 
του προγράμματος 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Επιστήμης Υυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το  
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας . 

102 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  ή το  
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

103 

Πτυχίο Σμήματος Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής ,Χυχολογίας  με κατεύθυνση 
Υιλοσοφίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας 

104 

Πτυχίο ή δίπλωμα  Υυσικής ή Υυσικών Επιστημών ΑΕΙ με κατεύθυνση 
«Ενέργεια και Περιβάλλον» της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής 
(Π..Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

105 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Σεχνών ή Εικαστικών 
Σεχνών ή Εικαστικών Σεχνών και Επιστημών της Σέχνης ή Καλών Σεχνών ή 
Πλαστικών Σεχνών και Επιστημών της Σέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ 
ή το  ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΑΕΙ της 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

106 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Πτυχίο ή Δίπλωμα Σμήματος Μουσικών πουδών ή Μουσικής Επιστήμης και 
Σέχνης  ΑΕΙ  ή πτυχίο ή δίπλωμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΣΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
( Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο /α με τα ανωτέρω προσόντα) 
Πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 
του Ν.2158/1993 ( ΥΕΚ Α' 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή 
ισότιμο της αλλοδαπής. 
 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων, σύμφωνα με την αρ. 450/2020 απόφαση 
Δημοτικού υμβουλίου,  καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

 
α.  Βαθμός Βασικού Σίτλου σπουδών : 
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΣΕ, οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με 2 δεκαδικά 
ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40. 
Για την κατηγορία ΔΕ (προσόντα Α΄ Επικουρίας θέσης με κωδ. 106),  οι μονάδες του 
βασικού τίτλου σπουδών με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 20. 
β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης:  
10 μονάδες 
γ. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, που έχει αποκτηθεί στον δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα και σε δομές των Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προσώπων αυτών  ή σε 
άλλες συναφείς δομές: 
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3 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα εμπειρίας, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες. 
δ. Ανεργία από 4 έως 12 μήνες: 
Για κάθε μήνα ανεργίας άνω των 4 και μέχρι 12:   
4 μήνες ανεργίας : 2 μονάδες 
5 μήνες ανεργίας : 2,5 μονάδες 
6 μήνες ανεργίας : 3 μονάδες 
7 μήνες ανεργίας : 3,5 μονάδες 
8 μήνες ανεργίας : 4 μονάδες 
9 μήνες ανεργίας : 4,5 μονάδες 
10 μήνες ανεργίας : 5 μονάδες 
11 μήνες ανεργίας : 5,5 μονάδες 
12 μήνες ανεργίας : 6 μονάδες 
ε. Πολύτεκνοι – τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων, γονέας ή τέκνο 
μονογονεικής οικογένειας: 
5 μονάδες. (μόνο για μία από τις παραπάνω κατηγορίες) 
 

 
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΠΕ, ΣΕ ΚΑΙ ΔΕ 

Ψς βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή σε δομές των 

Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προσώπων αυτών  ή σε άλλες συναφείς δομές ή άσκηση 
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΨΔΙΚΟ ΘΕΕΨΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

101, 102, 103, 104, 
105,106 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του βασικού 
τίτλου  σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος στην 
ανακοίνωση.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά  - 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας του 
Παρατήματος της Ανακοίνωσης. 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης (βλ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»).   
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΟΝΣΨΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν  να υποβάλουν  ηλεκτρονικά  
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dioikisi1@otenet.gr) ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ 
ΣΙΣΛΨΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω 
Παραρτήματος.  
 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ:  
 

 Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν 
γίνονται δεκτές. 

 

ΠΡΟΟΦΗ: 

 Σίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την  
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ της παρούσας   και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του 
Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΨΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ».  

 Υωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γίνονται αποδεκτά χωρίς 
επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

 Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή 
πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και 
κατά τον χρόνο πρόσληψης.  

 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Παρούσας 
Ανακοίνωσης. 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ:  Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα 
όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), 
να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Nομού 
Αρκαδίας, εφόσον εκδίδονται. ε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή 
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης,  μαζί με το Παράρτημά  της , να γίνει στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σρίπολης, στον 
οποίο εδρεύει η υπηρεσία και στο δικτυακό τόπο αυτού (www.tripolis.gr) και θα 
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα . 

http://www.tripolis.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική  αίτηση και να την 
υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(dioikisi1@tripolis.gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Σρίπολης, Λαγοπάτη 45 , Σ.Κ. 22132 
Σρίπολη Ν. Αρκαδίας, απευθύνοντάς την στο Σμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κου ταυρόπουλου Ιωάννη και κου Καλογερά 
Δημητρίου  (τηλ. επικοινωνίας: 2713600431 & 2713600432 αντίστοιχα). 

Σο εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται 
δεκτές.  

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 

κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΣΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας 
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.  

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της  αίτησης  στο δικτυακό τόπο του 
Δήμου Σρίπολης (www.tripolis.gr). 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των προαναφερθέντων κριτηρίων (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της 
ανακοίνωσης).  Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή 
για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

mailto:dioikisi1@tripolis.gr
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2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) 
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από 
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 

3. την περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (βαθμός βασικού 
τιτλου σπουδών ) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 
δεύτερο κριτήριο (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι 
ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής 
του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με 
δημόσια κλήρωση. 
 

Σα κωλύματα  της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΤΥΙΣΑΝΣΑΙ  
στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 
21 του Ν. 2190/1994. 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας,  
ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) 
υπαλλήλους της υπηρεσίας.  

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον Δήμο Σρίπολης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (dioikisi1@tripolis.gr). 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου  από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης των υποψηφίων. Συχόν αναμόρφωση των πινάκων που συνεπάγεται 
ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι 
υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι 
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της 
απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της 
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 
πινάκων , είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
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υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

                                                                           
     Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 
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