
 
 
 
 
                                                                                                                                                      

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.  3/2016 
           για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία 
 
 

Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.   

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, σύµφωνα µε τις οποίες δεν 
υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94... «β. Το 
εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε 
οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, των 
Ν.Π.∆.∆., των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 
βαθµού και των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο».  
2. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός 
Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» 
(ΦΕΚ 2164/Τ.Β΄/18-7-2012). 
3. Την υπ’ αρίθµ. 85/2016 (Α∆Α: 6VO4OK6Y-XΨΤ) απόφαση του ∆Σ του ΝΠ∆∆ 
∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και 
Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.». 
4. Την αριθµ. πρωτ. Οικ. 17699/23-5-2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
& ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 7∆Ψ1465ΦΘΕ-7ΤΟ), µε την οποία 
εγκρίθηκε η απασχόληση πενήντα (50) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών 
έναντι αντιτίµου. 
5.  Την υπ’ αρίθµ. 164/2016 (Α∆Α : ΨΘ7ΡΟΚ6Υ-ΚΝΦ) απόφαση του ∆Σ του ΝΠ∆∆ 
∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και 
Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», που αφορά τον καθορισµό θέσεων προσωπικού  
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή 
υπηρεσιών έναντι αντιτίµου. 
6.  Την υπ’ αρίθµ. 165/2016 (Α∆Α : 6Ψ390K6Y-1YO) απόφαση του ∆Σ ΝΠ∆∆ 
∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και 
Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», που αφορά τον ορισµό τριµελούς επιτροπής 
αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού. 
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης  του ΝΠ∆∆ ∆ήµου 
Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και 
Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» 
 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την 
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθµούς  της ∆ιεύθυνσης 
Εκπαίδευσης του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης 
Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού 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 ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
Ατόµων 
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ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ 

ΒΟΛΟΣ ΠΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ 8 
ΜΗΝΕΣ 

1 
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ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ 

ΒΟΛΟΣ 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (  ΜΕ 
ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι )  

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ 8 
ΜΗΝΕΣ 

1 



 
 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)  
 Τίτλος σπουδών  

Κωδικός θέσης Και  
 λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα ή 
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς 
Ιωαννίνων (κωδ.7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
(κωδ. 7005), της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή 
Επιστηµών της Αγωγής ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της 
Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής (κωδ. 7007). Ειδικότερα για 
τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως 
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο 
κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και 
αντιστοιχία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας 
Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ηµεροµηνία 
κτήσης πτυχίου έως και το ακαδηµαϊκό έτος 1990-1991, δεδοµένου ότι οι 
ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδηµίες από το 
1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990). 
ΙΙ. Πρόσθετο προσόν για τον ανωτέρω κλάδο που αφορά σε τίτλους αλλοδαπής. 
Για τους υποψήφιους Έλληνες, το γένος ή την υπηκοότητα, µε αναγνωρισµένο 
πτυχίο αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα και Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, 
ήτοι φοίτησης για τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα σε Παιδαγωγικό Τµήµα 
Ελληνικού Πανεπιστηµίου. Για όσους υποβλήθηκαν στη διαδικασία των 
εξετάσεων ή δοκιµασιών για την αναγνώριση της ισοτιµίας και αντιστοιχίας 
απαιτείται Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης µόνο για δύο ακαδηµαϊκά 
εξάµηνα. Για όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις 
επετηρίδες µέχρι 31.7.1995 απαιτείται Βεβαίωση παρακολούθησης 
Ειδικού Προγράµµατος Επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) µηνών σε 
παιδαγωγικό τµήµα ελληνικού Πανεπιστηµίου. 
Από τις ρυθµίσεις αυτές εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 
Λευκωσίας Κύπρου του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου 
και Νοτίου Αµερικής καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων των κρατών -µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Για τους υποψήφιους οµογενείς από την πρώην ΕΣΣ, οι οποίοι παλινόστησαν 
από 1.1.1981 απαιτείται πτυχίο αναγνωρισµένο ως ισότιµο µε τα αντίστοιχα των 
ελληνικών Πανεπιστηµίων 
2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. δ) Πλοήγηση στον Ιστό & 
Επικοινωνία. 
3. Άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.  
4. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα σε συναφές γνωστικό αντικείµενο. Στην
περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν µεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό δίπλωµα(συνοδευµένο από βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος που να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτού, µόνο εάν αυτό δεν  



προκύπτει σαφώς από τον προσκοµιζόµενο τίτλο). 
5.Πλήρες Βιογραφικό Σηµείωµα µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά απόδειξης από 
δηµοσιεύσεις, άρθρα, σεµινάρια, ανακοινώσεις, κλπ 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
 
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1 και 2 και καλή τουλάχιστον γνώση 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.   

 

1)Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού 
Νηπιαγωγών ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασµού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού 
τοµέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τµηµάτων εκπαίδευσης 
νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδηµίες, της ηµεδαπής ή 
ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής − 
Προδηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου Ειδικότερα για τα 
πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως 
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο 
κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και 
αντιστοιχία. 
2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου δ) Πλοήγηση στον Ιστό & 
Επικοινωνία. 
3. Αποδεδειγµένη παρακολούθηση σεµιναρίων στο θεατρικό παιχνίδι. 
4. Άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.  
5. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα σε συναφές γνωστικό αντικείµενο. Στην
περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν µεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό δίπλωµα(συνοδευµένο από βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος που να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτού, µόνο εάν αυτό δεν 
προκύπτει σαφώς από τον προσκοµιζόµενο τίτλο). 
6.Πλήρες Βιογραφικό Σηµείωµα µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά απόδειξης από 
δηµοσιεύσεις, άρθρα, σεµινάρια, ανακοινώσεις, κλπ 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
 

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθ. 1 και 2 και καλή τουλάχιστον γνώση 
αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας 

 
 
  

               102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών 

 

 



 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

 

. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  
 

 
 

 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν υποχρεούνται να τηρούν το ωράριο που θα ορίσει για κάθε µια θέση ο 
Οργανισµός ανάλογα µε τις ανάγκες του. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων κατηγορίας (ΠΕ), καθορίζεται: 
1. µε βάση τα κύρια κι επικουρικά προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση και µε τη 

σειρά που ορίζονται ανά ειδικότητα.  
2. Η συνέντευξη ενώπιον της τριµελούς επιτροπής ( µετά το πέρας της οκταήµερης προθεσµία 

κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης) 
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την ορισθείσα τριµελή επιτροπή 

επιλογής, ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.  
 

Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Βόλου 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1) ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί (µε 
άδεια παραµονής) που διαµένουν στην Ελλάδα. 
2) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 
ετών.  
3) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της ειδικότητας που επιλέγουν.                                                                                          
4) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συµπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007').  



5) Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στη χώρα των 
οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός 
Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ταχ. ∆/νση Καραµπατζάκη µε 
Αναπαύσεως Τ.Κ 38446, Βόλος, απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών/Οικονοµικών 
Υπηρεσιών,  Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. Τζανέρη Ευαγγελία (τηλ. επικοινωνίας:  
2421091191), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1) Αίτηση (υπόδειγµα επισυνάπτεται στην παρούσα)  
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (δυο όψεις). 
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισµού. 
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
• Η  εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία 
απαλλαγής. 
• Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του. 
• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε µε οποιοδήποτε ειδικότητα στο δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ εφόσον δε, 
εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία. 
5) Βεβαίωση προϋπηρεσίας αν υπάρχει σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο. 
6) Βεβαίωση ανεργίας αν υπάρχει από τον ΟΑΕ∆ 

Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του υποψηφίου.  
Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 

κατάθεσης της αίτησης. 
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 προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι  (8) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφηµερίδα ή της 
ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της 
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, και συγκεκριµένα από 12/9/2016 έως και 19/9/2016 τις ώρες 09:00 π.µ 
έως 13:00 µ.µ. 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας 
τριµελούς επιτροπής επιλογής του «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.». 

 Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά  αποκλείονται από 
την επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση.   
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. 
– ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» και στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ενώπιον της 
τριµελούς Επιτροπής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο πέντε (5)  
ηµερών από την ανάρτηση. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ηµερών από την ειδοποίησή τους από το 
ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής: 
 
- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού µητρώου τύπου Α’ (για άνδρες). 
- Πιστοποιητικό υγείας και αρτιµέλειας από κατάλληλη υγειονοµική επιτροπή. 
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 



 
 
 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
1) Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.». 
2) Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιµη από την ιστοσελίδα www.doepap.gr   

3) Η περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του νοµού.  

 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


