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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περ. στ εδ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις
οποίες στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ συµπεριλαµβάνονται και η ίδρυση και
λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1
παρ 2β του ν. 3812/09, σύµφωνα µε τις οποίες το εκπαιδευτικό ή διδακτικό
προσωπικό των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιρείται των διαδικασιών
του ΑΣΕΠ.
4. Την µε αρ. 329/2019 (Α∆Α: 6Κ7ΚΩΞΕ-ΣΒΠ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
για την πρόσληψη ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, µε
σχέση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, στα προγράµµατα της ∆ράσης «Εναρµόνιση
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020» για τα
Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ∆ήµου µας.
5. Την µε αρ. 22849/02.12.2019 (Α∆Α: 6ΨΦΛΩΞΕ-ΕΛΦ) Ανακοίνωση υπ’ αριθµ.
ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου στα πλαίσια
υλοποίησης της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουµε, µέλη της Επιτροπής συνεντεύξεων για την αξιολόγηση των υποψηφίων
που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης της µε αρ. 22849/02.12.2019 (Α∆Α:
6ΨΦΛΩΞΕ-ΕΛΦ) Ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2019, τους κατωτέρω:
1. Τον Αντιδήµαρχο Παιδείας κο ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΜΙΧΑΗΛ.
2. Την Προϊσταµένη του Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής, κα
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών.
3. Την υπάλληλο του Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής, κα
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΖΙΜΗ, ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού.
Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2019 και Τρίτη 17
∆εκεµβρίου 2019 από τις 10.00 π.µ έως τις 03.00 µ.µ στο Τµήµα Παιδείας και
Κοινωνικής Αρωγής της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που βρίσκεται επί της οδού
Αγίου Αλεξάνδρου 75Α. Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν για την ώρα προσέλευσης
τους.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

