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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ  

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  
 

Ρεο απφ  30/07/2021  Ρακηικήρ  Πςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού Πςμβοςλίος ηος 

Γήμος Οόδος 
 

Αξηζ. Ξξαθηηθνχ: 18/30-07-2021    Αξηζ. Απφθαζεο: 144/2021 

 
Πηε Οφδν ζήκεξα ηελ 30η Ηοςλίος  ηος  2021  εκέξα  Ξαπαζκεςή  θαη ψξα 16.30 ηο 
Γημοηικό Πςμβούλιο ζπλήιζε με ηηλεδιάζκετη ζε Ρακηική Πςνεδπίαζη  ζηελ 
Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρείνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε 

ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Δγθχθιην 163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 
θαη ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο 

πνπξγηθήο Απφθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β 
1988),θαζψο θαη ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη 

φηη «Με ηην ηηλεδιάζκευη δίνεηαι η δσναηόηηηα ζε ένα ή περιζζόηερα ή ζε όλα ηα μέλη 
ενός ζσλλογικού οργάνοσ, αλλά και ζε πρόζφπα ποσ ζσμμεηέτοσν ή καλούνηαι από 

ζσλλογικά όργανα, να λαμβάνοσν μέρος ζε μία διάζκευη τφρίς να είναι απαραίηηηη η 
θσζική ηοσς παροσζία ζηο τώρο ζσνεδρίαζης ηφν σπόλοιπφν μελών ηοσ ζσλλογικού 
οργάνοσ» θαη ηελ εγθχθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, 

παποςζία ηος Γημάπσος Οόδος κ. Ανηώνη Β. Θαμποςπάκη. 
 

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/36539/26.07.2021  έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε θαη 

θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 
απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη 95 ηνπ Λ.3463/2006. 

 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1.ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ -

Ανηιδήμαπσορ 

 

27.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΥΡΗΝΠ- Δπικεθαλήρ 

παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» 

2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ   
28.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

3.ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
29.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 30.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-  
   Ανηιππόεδπορ Γ.Π. 

4.ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
31.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

5.ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

32.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

6.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

7.ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ  

8.ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

9.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ ΡΠΑΚΞΗΘΑ 

–Ανηιδήμαπσορ 

33.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

10.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ - 
Ανηιδήμαπσορ 
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11.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 34.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

12.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ   

13.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

14.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ 35.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ- 
Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ ΑΜΗΩΛ» 

15.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ 36.ΗΥΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γπαμμαηέαρ Γ.Π 

16.ΠΔΦΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  37.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ- 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

17.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙ-Ξπόεδπορ 

Γ.Π. 
38.ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

18.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ- Ανηιδήμαπσορ  

39.ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ- Αλεμάξηεηνο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο  

19.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  

20.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ - 
Ανηιδήμαπσορ 

 

  21.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ -     
  Ανηιδήμαπσορ    

 

22.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ - 
Ανηιδήμαπσορ 

 

23.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ 
 Ανηιδήμαπσορ 

 

24.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

25.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

26.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ   

 
ΑΞΝΛΡΔΠ 

1.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΥΟΝΠ 6.ΞΝΡΠΝΠ  ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπικεθαλήρ  
παπάηαξηρ «ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ» 

2.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 7.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

3.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ 8.ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

4.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 9.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

5.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ  10.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

 

Ξαξνχζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οφδνπ θα Θπξηαθή 
Ληθνιατδνπ.  

 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί ζαξάληα ελλέα (49) 
Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ παξίζηαληαη  νη ηξηάληα ελλέα (39), ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.  
 

 
ΘΔΚΑ 19o: Έγκπιζη ηηρ ςπ΄απ. 531/2021 απόθαζηρ ηηρ Νικονομικήρ 
Δπιηποπήρ πος αθοπά: Ξποζλήτειρ ζηην Ξπάξη «Ιειηοςπγία Μενώνα 

Φιλοξενίαρ γςναικών θςμάηυν βίαρ Γήμος Οόδος» με Θυδικό ΝΞΠ 5000568 
ζηο Δπισειπηζιακό Ξπόγπαμμα «Λόηιο Αιγαίο 2014-2020» απ. 1199/2021 

ειζήγηζη ηηρ εθαπμογήρ ειζηγήζευν ηος Γήμος Οόδος. 
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Ν Αληηδήκαξρνο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Θακπνχξεο Ρειέκαρνο 

εηζεγνχκελνο ην ζέκα, ζέηεη ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. 531/2021 απφθαζε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη σο εμήο: 
                                                                                                               

ΘΔΚΑ 39ν  

  Ξποζλήτειρ ζηην Ξπάξη «Ιειηοςπγία Μενώνα Φιλοξενίαρ γςναικών 

θςμάηυν βίαρ Γήμος Οόδος» με Θυδικό ΝΞΠ 5000568 ζηο Δπισειπηζιακό 
Ξπόγπαμμα «Λόηιο Αιγαίο 2014-2020». (α/α εηζήγεζεο 1102/29-06-2021 
Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη γείαο). 

 
Αθνχ ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά - κε email, γηα ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, επί ζπλφινπ εβδομήνηα ηπία (73), ζηη ζςνέσεια 
ηέθηκε ςπότη, ε εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη γείαο κε α/α 

1102/29-06-2021 ηεο εθαξκνγήο εηζεγήζεσλ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, ε  νπνία έρεη σο εμήο: 

Θέκα: Ξξνζιήςεηο ζηελ Ξξάμε «Ιεηηνπξγία Μελψλα Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο 
Γήκνπ Οφδνπ» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 5000568 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Λφηην Αηγαίν 

2014-2020» 

Ν Μελψλαο Φηινμελίαο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

2846/21.09.2020 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Λνηίνπ Αηγαίνπ (ΑΓΑ: 6ΔΡΝ7ΙΜ-ΔΔΒ) 
πνπ αθνξά ηελ 3ε ηξνπνπνίεζε ηεο πξάμεο «Ιεηηνπξγία Μελψλα Φηινμελίαο γπλαηθψλ 
ζπκάησλ βίαο Γήκνπ Οφδνπ» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 5000568 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

«Λφηην Αηγαίν 2014-2020» δηαζέηεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.467.540,00€ κέρξη ηηο 
30/11/2023, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ζ πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, κέζσ ηνπ Δ.Ξ. 
Λνηίνπ Αηγαίνπ, γηα ηελ πεξίνδν απφ 1ε Γεθεκβξίνπ 2015 έσο 30 Λνεκβξίνπ 2023 κε 
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 1.467.540,00€. Ν πξνυπνινγηζκφο αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

Έμνδα  Ππλνιηθφ θφζηνο 

Κηζζνδνζία:  722.040,00€ 

Δηαηξεία security  292.500,00€ 

Δλνίθηα  306.600,00€ 

Ιεηηνπξγηθά  64.800,00€ 

Αλαιψζηκα – κεηαθηλήζεηο  21.000,00€ 

Έμνδα ππνδνρήο θαη θηινμελίαο  60.600,00€ 

Πχλνιν  1.467.540,00€ 

 
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο ν πξνυπνινγηζκφο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

Έηνο  Θφζηνο 

1/01/2020 – 

30/12/2020  

243.450,00 

1/01/2021 – 

30/12/2021  

281.400,00 

1/01/2020 – 

30/12/2022  

281.400,00 

1/01/2020 – 

30/11/2023  

257.950,00 
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Πχκθσλα κε ηελ ελφηεηα 2.2.1 ηεο ππ΄αξηζκ. 1968/2011 Ξξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007-2013» (ΑΓΑ: 
45ΝΓΛ-Σ1Η), ε ζηειέρσζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 
Μελψλα αλαθέξεηαη ζηελ απαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζηειερψλ, ηα πξνζφληα 

ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο εηδηθφηεηεο:  

 Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο – δηαρεηξηζηή/ίζηξηα (θαηά πξνηίκεζε µε εηδίθεπζε ζηελ 

θνηλσληθή δηνίθεζε) 

 Τπρνιφγν µε εκπεηξία / εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή µε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα 
ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπµάησλ 

βίαο. 

 Θνηλσληθή/φ Ιεηηνπξγφ µε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή/θαη 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ή ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπµάησλ βίαο, 
ή µε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ 

ζπµάησλ βίαο. 

 Τπρνιφγν µε εηδίθεπζε ή/θαη εκπεηξία ζηελ Ξαηδνςπρνινγία ή παηδαγσγφ. 

 Γεληθφ Βνεζεηηθφ Ξξνζσπηθφ. 

Γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ν Μελψλαο θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Λ. Λ.4604/2019 «Ξξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, 

πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο – Οπζκίζεηο γηα ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο – 
Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο εθινγέο ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε – Ινηπέο δηαηάμεηο» ζε 
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν (ΦΔΘ 50/ηΑ/2019) πξέπεη λα  ζηειερσζεί θαη κε:  

 Έλαλ  ΞΔ Θνηλσληνιφγν  κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή/θαη  
ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ή ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο, ή κε 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο 

Ξξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο θαη λα ηεξεζνχλ ηα 
πξναπαηηνχκελα ηεο ππ΄αξηζκ. 1968/2011 Ξξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007-2013» (ΑΓΑ: 45ΝΓΛ-Σ1Η) 
θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. Λ.4604/2019 «Ξξνψζεζε ηεο 

νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο – 
Οπζκίζεηο γηα ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο – Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο εθινγέο ζηελ Ρνπηθή 
Απηνδηνίθεζε – Ινηπέο δηαηάμεηο» ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν (ΦΔΘ 50/ηΑ/2019) 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη:  

1. Πην άξζξν 205 ηνπ Λ. 3584/2007 (ΦΔΘ αξ. 143/η. Α/2007) πξνβιέπεηαη φηη νη ΝΡΑ 

επηηξέπεηαη λα απαζρνινχλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 2-17 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/94 φπσο ηζρχεη.  

2. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 3 ηνπ λ. 2190/94, φπσο ηζρχεη, παξέρεηαη, ε 

δπλαηφηεηα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο κέρξη έλα έηνο, θαη' εμαίξεζε, γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ πξνγξακκάησλ ή έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ή επηδνηνχληαη απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ ηερληθήο βνήζεηαο ή γηα 
ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ απφ ζπκβάζεηο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ή έξγνπ ή ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξεψζεσο.  

3. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4403/2016 (ΦΔΘ 

125/Α/7-7-20106) ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994 φπσο ηζρχεη, ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ΔΠΞΑ, εμαηξέζεθε απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΞΠ 33/2006 
φπσο ηζρχεη. 
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4. Κε ην αξηζ. πξση. νηθ. 3948/6-02-2017 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

γλσζηνπνηείηαη φηη ε πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ εμαηξείηαη απφ ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ.  

5. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 3833/2010 φπσο ηζρχεη ζηα αηηήκαηά 

καο νη κεηψζεηο πξνζσπηθνχ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε 
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ 

πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζπκβνιαίσλ θαη 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηξίηνπο, έξγσλ, εθφζνλ ε 
κηζζνδνζία ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ δελ επηβαξχλεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ 

Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ. 

6. Πην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΞΑ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ θαηά εηδηθφηεηα φπσο απηφο δειψζεθε θαηά 
ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ην Γήκν Οφδνπ θαη ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ ΘΑ 41087/29.11.2017 (ΦΔΘ4249/η.Β’/5.12.17).  

7. Ν Μελψλαο Φηινμελίαο Γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο Γήκνπ Οφδνπ είλαη εληαγκέλνο κε ηελ 
ππ΄αξηζκ. 2846/21.09.2020 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Λνηίνπ Αηγαίνπ (ΑΓΑ: 

6ΔΡΝ7ΙΜ-ΔΔΒ) ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Λφηην Αηγαίν 2014-2020» κε Θσδηθφ 
ΝΞΠ 5000568 

8. Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 
ηνπ Λ.2190/1994, φπσο ηζρχεη. 

9. Κε ηελ αξηζ. πξση. 2/31551/29.06.2021 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ βεβαηψλεηαη ε χπαξμε εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθψλ εηψλ  2021 θαη 2022 γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο θαη 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί.  

Δηζεγνχκαζηε ηελ πξφζιεςε:  

 Δλφο/κίαο ΞΔ Τπρνιφγνπ µε εκπεηξία/εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή µε 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 
γπλαηθψλ/γπλαηθψλ ζπµάησλ βίαο, κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

πιήξνπο απαζρφιεζεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην 
πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ 
πξνζφληα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Τπρνιφγνο  

 Δλφο/κίαο ΞΔ Θνηλσληνιφγνπ  κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή/θαη  

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ή ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ/γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο, ή 
κε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ ζπκάησλ 
βίαο κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ 
δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Θνηλσληνιφγνο  

 Δλφο/κίαο Ξαηδαγσγνχ (ΞΔ Γαζθάισλ) κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα 

ηζφηεηαο, έκθπιεο βίαο ή θαη πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο (4 σξψλ) απφ ηηο 14:00 έσο ηηο 18:00 

κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, λα δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Γαζθάισλ  

Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα έηε 2021 θαη 2022 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  
 

ΑΔΑ: ΨΙ48Ω1Ρ-ΙΓΞ



6/10 

 

Έηνο 2021 

Δηδηθφηεηα Θέζεηο 
Κεληαία 
Γαπάλε 

Κήλεο 
Γαπάλε 

Κηζζνδνζίαο 
Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο 

 ΞΔ Τπρνιφγσλ                                                    1 1.600€ 4 5.120€ 1.280€ 

 ΞΔ Ξαηδαγσγψλ  1 800€ 4 2.560€ 640€ 

ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ  1 1.600€ 4 5.120€ 1.280€ 

ΠΛΝΙΝ 3   12.800€ 3.200€ 

   

Έηνο 2022 

Δηδηθφηεηα Θέζεηο 
Κεληαία 

Γαπάλε 
Κήλεο 

Γαπάλε 

Κηζζνδνζίαο 
Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο 

 ΞΔ Τπρνιφγσλ                                                    1 1.600€ 8 10.240€ 2.560€ 

 ΞΔ Ξαηδαγσγψλ  1 800€ 8 5.120€ 1.280€ 

ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ  1 1.600€ 8 10.240€ 2.560€ 

ΠΛΝΙΝ 3   25.600€ 6.400€ 

 
Ξαξαθαινχκε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα παξαπεκθζεί θαη ζην 

Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Γήκνπ Οφδνπ γηα έγθξηζε  

Κε βάζε ηα παξαπάλσ δεηείηαη απφ ην Πψκα φπσο εγθξίλεη ηελ πξφζιεςε:  

 Δλφο/κίαο ΞΔ Τπρνιφγνπ µε εκπεηξία/εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή µε 
επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 
γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπµάησλ βίαο, κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

πιήξνπο απαζρφιεζεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην 
πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ 

πξνζφληα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Τπρνιφγνο  

 Δλφο/κίαο ΞΔ Θνηλσληνιφγνπ  κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή/θαη  

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ή ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο, 
ή κε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ 

ζπκάησλ βίαο κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο κε 
δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ 
δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Θνηλσληνιφγνο 

 Δλφο/κίαο Ξαηδαγσγνχ (ΞΔ Γαζθάισλ) κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα 
ηζφηεηαο, έκθπιεο βίαο ή θαη πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο (4 σξψλ) απφ ηηο 14:00 έσο ηηο 18:00 

κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Γαζθάισλ  

 
Ξαξαθαινχκε κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα παξαπεκθζεί θαη ζην 
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Γήκνπ Οφδνπ γηα έγθξηζε.  
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Ζ  Δπηηξνπή 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ, 
 

 Ρελ κε αξ. 1102/29-06-2021 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη 

γείαο Γήκνπ Οφδνπ,  
 Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 29ηρ Ρακηικήρ 

θαη δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο 2021, ε νπνία ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε email 
ζε φια ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  

 Ρν άξζξν 10 ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ εκθάληζεο Θνξσλατνχ COVID 19 θαη ηεο 
αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ (αξ. θχιινπ 55/11-3-2020), 

 Ρελ κε αξ. 18318/13-3-2020 εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο Σψξαο. 

 Ρηο Δγθπθιίνπο κε αξ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 κε αξ. 
πξση.: 20930/31-3-2020  

 Ρν κε αξ. πξση.: 60249/22-9-2020 έγγξαθν θαη ηελ εγθχθιην 426/2020 κε αξ. 

πξση.: 77233/13-11-2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ Θνξσλντνχ. 
 Ρν Λφκν 3463/2006 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72  εδ.1 παξαγξ. 1 θαη παξαγξ. 3 ηνπ Λ. 3852/2010, 
φπσο απηφ αληηθαηαζηήζεθε κε ην άξζξν 3, ηνπ Λ. 4623/2019 θαη ηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ Λ. 4735/20 (ΦΔΘ 197/12.10.2020 ηεχρνο Α'). 
 Ρελ δηαπηζησηηθή πξάμε κε εκεξνκελία 30-09-2020 γηα ηελ ζχλζεζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 
Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η    Ν Κ Ν Φ Υ Λ Α 

 
Α)   Δγκπίνει ηηο παξαθάησ πξνζιήςεηο ζηελ Ξξάμε «Ιειηοςπγία Μενώνα Φιλοξενίαρ 
γςναικών θςμάηυν βίαρ Γήμος Οόδος» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 5000568 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα «Λφηην Αηγαίν 2014-2020» σο εμήο: 
  

 Δλφο/κίαο ΞΔ Τπρνιφγνπ µε εκπεηξία/εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή µε 
επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 
γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπµάησλ βίαο, κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

πιήξνπο απαζρφιεζεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην 
πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ 

πξνζφληα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Τπρνιφγνο  

 Δλφο/κίαο ΞΔ Θνηλσληνιφγνπ  κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή/θαη  

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ή ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο, 
ή κε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ 

ζπκάησλ βίαο κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο κε 
δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ 
δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Θνηλσληνιφγνο 

 Δλφο/κίαο Ξαηδαγσγνχ (ΞΔ Γαζθάισλ) κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα 
ηζφηεηαο, έκθπιεο βίαο ή θαη πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο (4 σξψλ) απφ ηηο 14:00 έσο ηηο 18:00 
κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε 
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πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Γαζθάισλ  

 Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα έηε 2021 θαη 2022 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  
 

Έηνο 2021 

Δηδηθφηεηα Θέζεηο 
Κεληαία 

Γαπάλε 
Κήλεο 

Γαπάλε 

Κηζζνδνζίαο 
Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο 

 ΞΔ Τπρνιφγσλ                                                    1 1.600€ 4 5.120€ 1.280€ 

 ΞΔ Ξαηδαγσγψλ  1 800€ 4 2.560€ 640€ 

ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ  1 1.600€ 4 5.120€ 1.280€ 

ΠΛΝΙΝ 3   12.800€ 3.200€ 

   
Έηνο 2022 

Δηδηθφηεηα Θέζεηο 
Κεληαία 
Γαπάλε 

Κήλεο 
Γαπάλε 

Κηζζνδνζίαο 
Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο 

 ΞΔ Τπρνιφγσλ                                                    1 1.600€ 8 10.240€ 2.560€ 

 ΞΔ Ξαηδαγσγψλ  1 800€ 8 5.120€ 1.280€ 

ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ  1 1.600€ 8 10.240€ 2.560€ 

ΠΛΝΙΝ 3   25.600€ 6.400€ 

 

Β) Ζ παξνχζα δηαβηβάδεηαη πεξαηηέξσ πξνο ην Γημοηικό Πςμβούλιο Γήμος Οόδος, 
φπνπ θαη ζα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε. 
 

 Πηη ζςνέσεια ο Ξπόεδπορ ηος Γημοηικού Πςμβοςλίος κ. Κισαήλ Ποκοπέλορ 

κάλεζε ηο Πώμα να αποθαζίζει ζσεηικά. 

Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηος: 

 Ρελ ππ΄αξ. 531/2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
 Ρελ κε αξ. 1102/29-06-2021 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη 

γείαο Γήκνπ Οφδνπ, 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ 
Λ.3463/2006, 

 Κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, ήηνη επί ηξηάληα 

ελλέα (39) παξφλησλ κειψλ  ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 
ςήθηζαλ «ΞΔΟ» θαη νη ηξηάληα ελλέα (39). 

  
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

 
Δγκπίνει ηελ ππ΄αξηζ. 531/2021 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ 

αθνξά: Ξξνζιήςεηο ζηελ Ξξάμε «Ιεηηνπξγία Μελψλα Φηινμελίαο γπλαηθψλ 

ΑΔΑ: ΨΙ48Ω1Ρ-ΙΓΞ
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ζπκάησλ βίαο Γήκνπ Οφδνπ» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 5000568 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα «Λφηην Αηγαίν 2014-2020»,  

Διδικόηεπα εγκπίνει ηηο παξαθάησ πξνζιήςεηο ζηελ Ξξάμε «Ιειηοςπγία 

Μενώνα Φιλοξενίαρ γςναικών θςμάηυν βίαρ Γήμος Οόδος» κε Θσδηθφ ΝΞΠ 
5000568 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Λφηην Αηγαίν 2014-2020» σο εμήο: 

  

 Δλφο/κίαο ΞΔ Τπρνιφγνπ µε εκπεηξία/εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή µε 
επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπµάησλ βίαο, κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
πιήξνπο απαζρφιεζεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην 
πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ 

πξνζφληα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Τπρνιφγνο  

 Δλφο/κίαο ΞΔ Θνηλσληνιφγνπ  κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα βίαο ή/θαη  
ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ή ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ / γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο, 
ή κε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο γπλαηθψλ 

ζπκάησλ βίαο κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο κε 
δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Θνηλσληνιφγνο 

 Δλφο/κίαο Ξαηδαγσγνχ (ΞΔ Γαζθάισλ) κε εκπεηξία/ εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα 
ηζφηεηαο, έκθπιεο βίαο ή θαη πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ κε δηαδηθαζίεο ΑΠΔΞ, 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεξηθήο απαζρφιεζεο (4 σξψλ) απφ ηηο 14:00 έσο ηηο 18:00 
κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξμνπλ ππνςήθηνη/εο κε ηα παξαπάλσ πξνζφληα, λα δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ππνςήθησλ σο θαησηέξσ: 

- 1 ΞΔ Γαζθάισλ  

 Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ γηα ηα έηε 2021 θαη 2022 
παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:  

 
Έηορ 2021 

Δηδηθφηεηα Θέζεηο 
Κεληαία 

Γαπάλε 
Κήλεο 

Γαπάλε 

Κηζζνδνζίαο 
Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο 

 ΞΔ Τπρνιφγσλ                                                    1 1.600€ 4 5.120€ 1.280€ 

 ΞΔ Ξαηδαγσγψλ  1 800€ 4 2.560€ 640€ 

ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ  1 1.600€ 4 5.120€ 1.280€ 

ΠΛΝΙΝ 3   12.800€ 3.200€ 

   

Έηορ 2022 

Δηδηθφηεηα Θέζεηο 
Κεληαία 
Γαπάλε 

Κήλεο 
Γαπάλε 

Κηζζνδνζίαο 
Δξγνδνηηθέο 

Δηζθνξέο 

 ΞΔ Τπρνιφγσλ                                                    1 1.600€ 8 10.240€ 2.560€ 

 ΞΔ Ξαηδαγσγψλ  1 800€ 8 5.120€ 1.280€ 

ΑΔΑ: ΨΙ48Ω1Ρ-ΙΓΞ
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ΞΔ Θνηλσληνιφγσλ  1 1.600€ 8 10.240€ 2.560€ 

ΠΛΝΙΝ 3   25.600€ 6.400€ 

 

 

                                    ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

  Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ                                                              Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΥΠΖΦ                                           ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ 

ΑΔΑ: ΨΙ48Ω1Ρ-ΙΓΞ
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