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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΈΡΓΟΤ 

 
Η ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 ηος ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ [Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ] 
έσονηαρ ςπότη: 

1. ηην παπ.8 ηος άπθπος 6 Ν. 2527/97 όπυρ αναπιθμήθηκε με ηην παπ.3 ηος 
άπθπος 10 ηος N. 3812/2009 και ζςμπληπώθηκε με ηην  παπ.3 ηος άπθπος 30 ηος 

Ν.4314/14. 
2. ηην ςπ’ απιθ. 19/2022. απόθαζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος  [ΑΓΑ: 

Χ1Σ1ΟΘ6Α-Υ1Σ] 
3. ηιρ ανάγκερ ζε πποζυπικό πος πποέκςταν για ηην ςλοποίηζη ηηρ Γπάζηρ : 

Πποώθηζη και ςποζηήπιξη παιδιών για ηην ένηαξή  ηοςρ ζηην πποζσολική 

εκπαίδεςζη καθώρ για ηην ππόζβαζη παιδιών ζσολικήρ ηλικίαρ, εθήβυν και  αηόμυν 
με αναπηπία, ζε ςπηπεζίερ δημιοςπγικήρ απαζσόληζηρ» ηηρ ΔΔΤΑΑ  ζηα πλαίζια ηος 

ΔΣΠΑ 2021-2027 Ππώην «Δναπμόνιζη Οικογενειακήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ»  
και ειδικόηερα α] για ηη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και β]ΚΔΑΠ Μολάων  για ηην ζχολική 

χρονιά 2022-2023 
4. Την ΣΦΔΤΗΘΉ βεβαίυζη ηηρ Οικονομικήρ Υπηπεζίαρ για ηην ύπαπξη 

πιζηώζευν. 
5. Την απιθμ 298/14-09-2022 όμοια ανακοίνυζη 

6. Σην απιθμ 338/31-10-2022 απόθαζη  πεπί διακοπήρ ηηρ ζύμβαζηρ με 
ηον γςμναζηή  κ. Υάδιαπη Δςάγγελο για ηο  ΚΓΑΠ-ΜΔΑ  

 
Ανακοινώνει 

 
Την ππόθεζη ηηρ Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ να ζςνάτει εκ νέος ζύμβαζη  μίζθυζηρ έπγος για 

ηην κάλςτη αναγκών 

Α] ΣΟΤ ΚΓΑΠ –ΜΔΑ  
Σηο πλαίζιο ηος έπγος αςηού θα απαζσοληθούν ένα [1] άηομο ειδικόηηηαρ: 

Γςμναζηή  για όλη ηο ςπόλοιπο ηηρ ζσολικήρ σπονιά 2022-2023   

 
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
Α] ηος ΚΓΑΠ-ΜΔΑ : 1. για ηον/ηην Γςμναζηή/ηπια  Διδικήρ Αγυγήρ Πηςσίο ΑΔΗ  

Γςμναζηή με εξειδίκεςζη ζηην ειδική αγυγή ή παπακολούθηζη ζεμιναπίυν ειδικήρ 

αγυγήρ ή και ανάλογη εμπειπία 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 



 Φυηοανηίγπαθο Γεληίος Αζηςνομικήρ Ταςηόηηηαρ 

 Φυηοανηίγπαθο Πηςσίος  
 Βεβαίυζη έναπξηρ επγαζιών απμόδια Γ.Ο.Υ. 

 Αίηηζη 

 
 

Ζ αμοιβή ηηρ ζύμβαζηρ έσει καθοπιζηεί ζηο ποζό ηυν 8.500,00€ για όλη ηη ζσολική 
σπονιά με απαζσόληζηρ 20 υπών ηην εβδομάδα καηά ζςνέπεια για ηο ςπόλοιπο 

διάζηημα 6.800 εςπώ 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ςποβάλοςν αίηηζη με ηα απαιηούμενα 
δικαιολογηηικά είηε αςηοπποζώπυρ, είηε   ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη  

ηλεκηπονικού ηασςδπομείος (info@keppedm.gr) είηε ηασςδπομικά με 
ζςζηημένη επιζηολή, ζηα γπαθεία ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ ζηην ακόλοςθη διεύθςνζη: 

Κοινυθελήρ Δπισείπηζη Παιδείαρ και Πεπιβάλλονηορ Γήμος Μονεμβαζίαρ – 
Πλαηεία Ηπώυν 4, Σ.Κ. 23053 Νεάπολη - Λακυνίαρ,  ςπότη κος Θ. 

Κυζηάκος (ηηλ. επικοινυνίαρ: 27343-60115).    

Το εμππόθεζμο ηυν αιηήζευν κπίνεηαι με βάζη ηην ημεπομηνία πος θέπει ηο 
ηλεκηπονικό ηασςδπομείο και ζηην πεπίπηυζη αποζηολήρ ηυν αιηήζευν 

ηασςδπομικώρ ηο εμππόθεζμο ηυν αιηήζευν κπίνεηαι με βάζη ηην ημεπομηνία πος 
θέπει ο θάκελορ αποζηολήρ, ο οποίορ μεηά ηην αποζθπάγιζή ηος επιζςνάπηεηαι 

ζηην αίηηζη ηυν ςποτηθίυν. 

Ζ πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι από 18/11/2022  έυρ και  

24/11/2022. 
 

Η Ππόεδπορ ηος Γ.. 
 

 
 

Υαπαμή Αλεξάνδπα 
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