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ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ 
13Ζ NOEMΒΡΗΟΤ 2019 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ Γ.Ο.Π.Π.Α.Σ 
 
 

       Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γ.Ο.Π.Π.Α.Σ ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 13ε Ννεκβξίνπ 2019, 
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19:00 ζηελ αίζνπζα ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ ( παιαηνχ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ) ηνπ Γεκαξρείνπ Ναππιίνπ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 
Πξση: 1841/8.11.2019 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ θαο Ράιιε – Πηηζάθε Μαξίαο, ε νπνία 
επηδφζεθε λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε θάζε έλα 
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.    
       Γηαπηζηψζεθε απαξηία γηαηί επί ζπλφινπ δεθαπέληε ( 15) κειψλ, βξέζεθαλ παξφληεο 
δεθαπέληε ( 15). 
 
 ΠΑΡΟΝΣΔ                 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 
Πξφεδξνο:         Ράιιε – Πηηζάθε Μαξία  -  Γεκνηηθή χκβνπινο 
Αληηπξφεδξνο: Γαβξήινο ηαχξνο -  Γεκνηηθφο χκβνπινο 
Μέιε:                 Υειηψηεο Κσλζηαληίλνο - Γεκνηηθφο χκβνπινο         
                           Καηεξηλάθνο Υαξάιακπνο – Γεκνηηθφο χκβνπινο εθ ηεο 
                           κεηνςεθίαο 
                           Πεξξάθεο Γεψξγηνο – Γεκνηηθφο χκβνπινο εθ ηεο κεηνςεθίαο  
                           αιεζηψηεο Μηραήι – Γεκφηεο 
                           Καδάο Ησάλλεο – Γεκφηεο 
                           Φαξνιφγνπ Μαξία – Γεκφηηζζα 
                           Υαηδφπνπινο Γεψξγηνο – Γεκφηεο 
                           Καξακάλνο Θενδφζηνο – Γεκφηεο, Αλαπιεξσηήο ηνπ θ. 
                           Κσλζηαληίλνπ Γεκνχιε- Γεκφηε 
                           Βακβαθά – Σδαβάξα Παξαζθεπή – Γεκφηηζζα 
                           Πεξξάθεο Δκκαλνπήι – Γεκφηεο 
                           Παλνβξάθνπ Διέλε – Γεκφηηζζα 
                           Παπαθσλζηαληίλνπ Αγγειηθή – Γεκφηηζζα 
                           Υαηδεληθνιάνπ Μαξηιέλα – Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ  
 
ΑΠΟΝΣΔ:   -  
 
Παξνχζα ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ε ππάιιεινο ηνπ Ν.Π ηαχξνπ Άλλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθψλ θαη ε Γηεπζχληξηα ηνπ Ν.Π. θα Αλδξεάδνπ Πνιπμέλε. 
 
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ε θα Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο θαη 
εηζήγαγε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. 
ΘΔΜΑ 2Ο:  Απνδνρή πξνγξάκκαηνο « Άζιεζε γηα φινπο» πεξηφδνπ 2019 – 2020 θαη 
πξνθήξπμε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ. 
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Ζ Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π. θα Ράιιε – Πηηζάθε Μαξία  εηζεγνχκελε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο:  
χκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΑ/ΓΑΟΠΑΑΔΤΓ/439980/15334/1266 έγγξαθν ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ φπσο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 3200/21.8.2019 Σεχρνο Β  
εγθξίζεθε γηα ηνλ ΓΟΠΠΑΣ ε εθαξκνγή δχν ηκεκάησλ « γεληθψλ πξνγξακκάησλ» ‘Άζιεζεο 
γηα Όινπο γηα ηελ πεξίνδν 2019 – 2020. 
Χο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ νξίδεηαη ν κήλαο Γεθέκβξηνο ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο θαη εκεξνκελία ιήμεο ε 31ε Ηνπιίνπ 2020, κε κέγηζηε δηάξθεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ 
ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ηηο είθνζη νθηψ 
εβδνκάδεο. 
Καηφπηλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ε Πξφεδξνο επηζεκαίλεη ηα δχν βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ 
αλαθχπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ: 

- Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ αθνξά κφλν ηηο δαπάλεο ησλ 
γπκλαζηψλ – εθπαηδεπηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 
πξνγξακκάησλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη παξαπάλσ, ζε πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 60 – 
100% αλάινγα κε ην πξφγξακκα γηα θάζε ηκήκα. 
Ζ σξηαία απνδεκίσζε ησλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ρξεκαηνδνηεί κε ην πνζφ ησλ 6,35€ γηα ηα γεληθά 
πξνγξάκκαηα θαη 7,15€ γηα ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα ( κεηθηέο απνδνρέο). 

       -  Οη ξνέο θεθαιαίσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη αζηαζείο ρξνληθά. Οη  
          θαζπζηεξήζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε θάιπςεο κε ίδηα θεθάιαηα 
          ( ζπκκεηνρή αζινπκέλσλ) ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα ηακεία, γηα φζν 
          δηάζηεκα απαηηεζεί.  
          πκπιεξσκαηηθέο δαπάλεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
          απνηεινχλ ε νξγάλσζε – παξαθνινχζεζε, ε δηαρείξηζε/ινγηζηηθή 
          ηαθηνπνίεζε, ε πξνβνιή ηνπο, ν εμνπιηζκφο, θαζαξηφηεηα, ιεηηνπξγηθά 
          έμνδα θαη εηδηθέο δαπάλεο ( π.ρ. ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο – εθδειψζεηο), 
          πνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αιιά 
          ζα αληιεζνχλ απφ ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
          Γ.Ο.Π.Π.Α.Σ 
Αθνινχζσο ε Πξφεδξνο εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ηεο ππ’ αξηζκ. 182700/13385/1259/891 
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ( ΦΔΚ 1774/17.6.2016/               « Έγθξηζε Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ 
Πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα Όινπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ηζρπξηδφκελε φηη 
ην Ν.Π. ζα είλαη ν θνξέαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο – 
επίβιεςεο – παξαθνινχζεζεο- δηαρείξηζεο ( πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, νηθνλνκηθή – 
ινγηζηηθή δηαρείξηζε). 
Δπί πιένλ πξνηείλεη ηνλ νξηζκφ ηξηκεινχο επηηξνπήο ηνπ Ν.Π. γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
αηηήζεσλ, απνηεινχκελεο απφ ηνπο: 
- Αλδξεάδνπ Πνιπμέλε, Γηεπζχληξηα ηνπ Ν.Π 
- Υξνλνπνχινπ νθία, ΓΔ Γηνηθεηηθή Η.Γ.Α.Υ 
- ηαχξνπ Άλλα, ΓΔ Γηνηθεηηθή Η.Γ.Α.Υ 
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 
εκεησηέσλ φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ   « ΑΘΛΖΖ ΓΗΑ 
ΟΛΟΤ» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην Γηεηέο Πξφγξακκα 
Γξάζεο 2019 -2020 κεηαμχ ηνπ Ν.Π. θαη ηνπ Γήκνπ. 
Οη δαπάλεο έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π. γηα ην 2019, θαη ην κεληαίν 
πνζφ πνπ ζα θαηαβάινπλ νη ζπκκεηέρνληεο αλέξρεηαη ζηα 12,00€ κεληαίσο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ν.Π. έιαβε γλψζε θαη  κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 71 

 
Α) Κάλεη απνδεθηή ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ. 
Β) Δγθξίλεη ηελ απνδνρή πξνγξάκκαηνο « ΑΘΛΖΖ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» πεξηφδνπ 2019 - 2020 θαη 

ΑΔΑ: 6ΚΑΙΟΚΩΛ-8ΨΛ



ηελ πξνθήξπμε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ δχν (2) αηφκσλ Πηπρηνχρσλ Φπζηθήο Αγσγήο. 
Γ) - Οξίδεη ηξηκειή επηηξνπή ηνπ Ν.Π. γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ απνηεινχκελε απφ 
ηνπο: 
- Αλδξεάδνπ Πνιπμέλε, Γηεπζχληξηα ηνπ Ν.Π 
- Υξνλνπνχινπ νθία, ΓΔ Γηνηθεηηθή Η.Γ.Α.Υ 
- ηαχξνπ Άλλα, ΓΔ Γηνηθεηηθή Η.Γ.Α.Υ 
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 
Γ)Καζνξίδεη κεληαίν πνζφ  12,00 επξψ , ην νπνίν ζα θαηαβάινπλ νη ζπκκεηέρνληεο. 
Δ) Οξίδεη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ησλ δχν πηπρηνχρσλ θπζηθήο αγσγήο ζηα 
ηέιε Ννεκβξίνπ  φπνπ ζα εθδνζεί ε πξνθήξπμε ηεο πξφζιεςεο ησλ 2 ΠΦΑ  κε εκεξνκελία 
ιήμεο ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2020, κε κέγηζηε δηάξθεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ηηο 28 εβδνκάδεο. 
Σ )Δγθξίλεη ην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο  γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 2 ΠΦΑ. ην νπνίν απνηειεί 
θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο, σο αθνινχζσο:  
 
 

     

                 
    ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
     ΓΖΜΟ ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ                                                                                            
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ                                                              Ναχπιην,  
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ                    ΑΡ. ΠΡΧΣ.   
ΣΟΤΡΗΜΟΤ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ    
                 Γ.Ο.Π.Π.Α.Σ   
              
Γ/λζε Λεσθ.Ναππιίνπ - Νέαο Κίνπ 1 
Σει.2752 0 99085 
21100 Ναχπιην                                                                      
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
,ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ σο θνξέαο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 
«Άζιεζε γηα Όινπο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην Γήκν Ναππιηέσλ , γηα ηελ πεξίνδν 
2019- 2020 κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ζα πξνζιάβεη ΓΤΟ θαζεγεηέο/ηξηεο  Φπζηθήο Αγσγήο, κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη κε σξηαία απνδεκίσζε σο εμήο: 
 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΔ Φπζηθήο Αγσγήο 2 ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΑΗ ΓΤΝΑΗΚΑ 

 
 
 
Απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά 
1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνυπεξεζία ζηα πξνγξάκκαηα, ζηελ 

επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζηελ απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή 
εηδηθφηεηαο θ.ιπ. 
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2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζην 
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή. 

3. Φσηνηππία πηπρίνπ Φπζηθήο Αγσγήο, εηδηθφηεηαο, κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ Διιάδα. 

4. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
6. Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ πεξί κφληκεο θαηνηθίαο. 
7. Βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ φηη είλαη άλεξγνο. 
8. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ πξνυπεξεζία, φπσο: Βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο (κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο Η.Κ.Α. ή 
άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ) ή βεβαηψζεηο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θνξνινγηθνχ 
ραξαθηήξα (απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) ή πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο 
ζεσξεκέλα απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φζα 
αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηα νπνία απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο. 

9. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο 
νηθνγέλεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
 
 
Κξηηήξηα Δπηινγήο 
Βαζηθφ θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε αλεξγία. Ζ αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε 
ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην αξκφδην γξαθείν ηνπ ΟΑΔΓ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ππνςεθίσλ πνπ λα πιεξνί ηελ παξαπάλσ 
πξνυπφζεζε (αλεξγία), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε ησλ Π.Α.γ.Ο., ν θνξέαο 
δχλαηαη λα πξνζιάβεη Π.Φ.Α νη νπνίνη δελ είλαη άλεξγνη. 
Ζ πξφζιεςε απηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε πίλαθα ζχκθσλα κε ηε 
κνξηνδφηεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Χο εθ ηνχηνπ, ζπληάζζνληαη πίλαθεο ππνςεθίσλ 
κε ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ηεο εληνπηφηεηαο. 
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ην αλσηέξσ θξηηήξην θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα: 
 
Σππηθά Πξνζφληα 
Βαζηθφ Πηπρίν: Βαζκφο Πηπρίνπ (νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν 
δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 0,3). 
 
Κχξηα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 1 κνλάδα. 
 
Γεπηεξεχνπζα θαηεγνξία εηδίθεπζεο 0,5 κνλάδεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη εμεηδίθεπζε ζε θαηεγνξία πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ησλ Α.Δ.Η., ιακβάλνληαη ππφςε βεβαηψζεηο 
ζπνπδψλ ή εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ή επηκνξθψζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο 
αλαθνίλσζεο. 
 
Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη 
Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ (Master): 0,5 κνλάδεο. 
 
Γηδαθηνξηθφ: 1 κνλάδα. 
Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο 
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (εθφζνλ θαηαηεζνχλ θαη νη δχν) θαη ελφο κφλν απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία 
απηψλ. 
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ηνπο. 
 
Δκπεηξία 
Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κνλάδεο απφ ηελ εκπεηξία κε αλψηαην φξην ηνπο πελήληα (50) κήλεο. 
Γηα θάζε κήλα απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ 120 θαη άλσ 
ιακβάλνληαη 0,08 κνλάδεο. 
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Γηα θάζε κήλα απνδεδεηγκέλεο απαζρφιεζεο ζηα Π.Α.γ.Ο. κε κεληαίν ζχλνιν σξψλ 
κηθξφηεξν ησλ 120, νη κνλάδεο πνπ ιακβάλνληαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
αξ. κελψλ Υ ψξεο απαζρφιεζεο ην κήλα Υ 0,08 κνλάδεο / 120. 
 
Πνιπηεθλία 
Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. 
 
Αλήιηθα ηέθλα 
Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη 0,3 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα αλήιηθα ηέθλα 
ηνπ θαη 0,5 κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν. 
 
Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (άξζξν 29 παξ. 6 λ. 3838/2010). 
Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (0,3) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) 
ηέθλν ηνπ. 
Δπηζήκαλζε: γίλεηαη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο. 
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. 
 
εκείσζε: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε πξφζζεηα πξνζφληα φπσο ν 
ρξφλνο θηήζεο πηπρίνπ, ε εληνπηφηεηα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην θνξέα (ζε 
πεξίπησζε πνπ έρεη πξνυπεξεζία ζηνλ νηθείν θνξέα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα). 
 
Σφπνο –Πξνζεζκία ππνβνιήο αίηεζεο 
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε απφ ηηο ..-11 -2019 έσο θαη ηηο …-11-2019 
ζηα γξαθεία ηνπ Γ.Ο.Π.Π.Α.Σ., δ/λζε:  Ναππιίνπ Νέαο Κηνπ  1 ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 
Πιεξνθνξίεο ζην ηει 2752099085 
 
Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην θαηάζηεκα ηνπ θνξέα, ζην θαηάζηεκα ηνπ ΓΟΠΠΑΣ    θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ 
 
Πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο ζα δεκνζηεπζεί ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο 
ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ, εθφζνλ εθδίδνληαη 
 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΡΑΛΛΖ – ΠΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 
 

 

 

ΝΑΤΠΛΗΟ 13-11-2019 

                     Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                            ΣΑ ΜΔΛΖ                                                                                               
 
         ΡΑΛΛΖ – ΠΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν  απφ ην 
Βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ 
 Ζ ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 
 
 
 
        ΣΑΤΡΟΤ ΑΝΝΑ 
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