
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Γύθειο,20.1.2022 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:561/2021  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

για την εξέταση αιτήσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, καθώς και των ενστάσεων που τυχόν 

υποβληθούν  -  για  πρόσληψη Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

Ορισµένου χρόνου (ωριαίας απασχόλησης) στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ  Ανατολικής Μάνης το 

οποίο λειτουργεί από το Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, µέσω της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελµατικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022, για την  ΣΟΧ 2/2021 και µε αριθµ  Πρωτ 

561/2021 . 
 

Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30 και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των 

αιτήσεων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 561/2021, συνήλθε στα γραφεία του Νοµικού Προσώπου 

,του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

ΟΚΠΑΠΑ, η Τριµελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού για την εξέταση αιτήσεων και αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων, καθώς και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν  -  για  πρόσληψη Εκπαιδευτικού – 

Καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ορισµένου χρόνου (ωριαίας απασχόλησης) στο 

πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ  Ανατολικής Μάνης το οποίο λειτουργεί από το Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, µέσω της 

δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022, η 

οποία  συστάθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 1 19-01-2022 Απόφαση του Προέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης ΟΚΠΑΠΑ . 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες τα τακτικά μέλη :  

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ - ∆.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

2. ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ - ∆.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

3. και το αναπληρωµατικό µέλος ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΑΚΟΥ- Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ (λόγω της απουσίας του 

τακτικού µέλους της επιτροπής Λεωνίδα Πουλικάκου). 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού παρέλαβε από τον υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου τις αιτήσεις που 

κατατέθηκαν, µετά των συνυποβεβληµένων δικαιολογητικών, για τις θέσεις που προκηρύχτηκαν  µε την ΣΟΧ 

2/2021 και µε αριθµ  Πρωτ 561/2021, εξέτασε και µοριοδότησε αυτές  σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Ανακοίνωση 

ΣΟΧ/2-2021 , Αριθµ Πρωτ 561/2021.  
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Συγκεκριµένα η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή - πρόσληψη του ανωτέρου προσωπικού έγινε 

σύµφωνα µε  τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της Υ.Α. 43254/2007 (ΦΕΚ 1492/17-8-2007/ ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και 

λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 
1. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 95 συνολικά παιδιών στις ∆οµές «Κ∆ΑΠ» ∆ήµου Ανατολικής 

Μάνης για το σχολικό έτος 2021 - 2022. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018) «Κύρωση σύµβασης για τη 

λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 

της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. 

5. Την υπ. αριθµ. µε Α∆Α ΨΤΩΨ46ΜΤΛ6-ΜΧΟ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για επιχορήγηση ποσού 

ύψους 62477,00 Ευρώ για τα Κ∆ΑΠ του  ∆ήµου Ανατολικής Μάνης. 

6. Τον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 2022, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για την απασχόληση του 

εν λόγω προσωπικού.  

7. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεµάτων προσωπικού ΟΤΑ και τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09 

9. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν µέχρι σήµερα. 

10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόµου 4325/2015, δεδοµένου ότι πρόκειται για Εκπαιδευτικό και 

Καλλιτεχνικό προσωπικό. 

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόµου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016). 

12. Τη µε αριθµ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρµόνισης Επαγγελµατικής και 

Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς και ΚΩ∆ ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 

ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 5131466. 

13. Την µε αριθµ. Πρωτ. 244248/02/08/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρµόνισης Επαγγελµατικής και 

Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 µε  ΚΩ∆ ΟΠΣ  5131490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 

ΠΕΠ Πελοποννήσου. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού καθώς και των Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆ αυτών, το 

οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενο ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση 

Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής »  

15. Την µε αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου και σύναψη συµβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

16. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης»(φεκ87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  

17 Την 99/2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε Πρόσληψη Οκτώ (08) ατόµων 

ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, στα 

προγράµµατα «Κ∆ΑΠ» της ∆ράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» σχολικού έτους 2021 – 

2022»,  

18.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόµου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016), σύµφωνα µε τις 

οποίες δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς, συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

29 του Ν. 4314/2014, σύµφωνα µε τις οποίες οι καλλιτέχνες για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους 

εξαιρούνται από έγκριση ΠΥΣ, σε συνδυασµό µε τη διάταξη της  παρ. 1 περ. Ιθ το άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006. 

19 τον Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α134 31.7.2021 ) Άρθρο 59 περί ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο 

πρόγραμμα της Εναρμόνισης   

20.Τις διατάξεις του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄)  

21Τον ΟΕΥ του Νοµικού Προσώπου ΟΚΠΑΠΑ 

22.Την υπ αριθµ Πρωτ.558/2021 Βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, περί ύπαρξης πιστώσεων του Νοµικού 

Προσώπου ΟΚΠΑΠΑ . 

23.Την µε αριθµ 100/2021 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΠΑΠΑ µε την οποία εγκρίνει «Κατάρτιση των 

όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας 

Ορισµένου Χρόνου για τα προγράµµατα «Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π.), που λειτουργούν 

στον ∆ήµο µας από τον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισµού του ∆ήµου 

Ανατολικής Μάνης ΟΚΠΑΠΑ , στα πλαίσια της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», για 

το σχολικό έτος 2021 - 2022 ». 

24. Την µε αριθµ 561/27-12-2021  Ανακοίνωση  του ΟΚΠΑΠΑ για  «Για την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – 

καλλιτεχνικού  προσωπικού µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου για τα προγράµµατα «Κέντρα ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π.), που λειτουργούν στον ∆ήµο µας από τον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισµού του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης ΟΚΠΑΠΑ , στα πλαίσια της δράσης 

«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 - 2022 ». 

25. Την µε αριθµ 1 19-01-2022 Απόφαση Προέδρου για σύσταση Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων και 

αξιολόγησης αποτελεσµάτων, καθώς και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν  -  για  πρόσληψη Εκπαιδευτικού 

– Καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ορισµένου χρόνου (ωριαίας απασχόλησης) στο πλαίσιο 
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λειτουργίας του Κ∆ΑΠ  Ανατολικής Μάνης το οποίο λειτουργεί από το Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, µέσω της δράσης 

«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022, για την  ΣΟΧ 2/2021 και 

µε αριθµ  Πρωτ 561/2021 . 

 

 
 

 
Η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού αφού µελέτησε τους σχετικούς φακέλους, και εξέτασε ενδελεχώς τα 

δικαιολογητικά που κατατέθηκαν µε τις αιτήσεις και µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής αυτών, κατάρτισε τους 

Επισυναπτόµενους  ακόλουθους  Προσωρινούς  Πίνακες Κατάταξης – Μοριοδότησης συµµετεχόντων για την 

Ανακοίνωση ΣΟΧ/2 ΜΕ ΑΡΙΘΜ Πρωτ 561/2021 , οι οποίοι αποτελούν  αναπόσπαστο κοµµάτι του παρόντος 

Πρακτικού Αξιολόγησης, ανά ειδικότητα , των υποψηφίων που έλαβαν µέρος , ως εξής: 

Σχετ.  1   Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Σχετ.  2   Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης   ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 Σχετ.  3   Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης   ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

Σχετ.  4   Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης   ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

Σχετ.  5   Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης    ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ    

Σχετ . 6   Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης    ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  

Σχετ.  7   Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης   ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 

Σχετ.  8   Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ∆Ε ΤΑΕΚ ΒΟ ΝΤΟ  

 
• Απορριπτέοι υποψήφιοι δεν υπήρχαν  
 

Ο Τελικός πίνακας επιτυχόντων για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα αναρτηθεί µετά την προθεσµία 

υποβολής των ενστάσεων, η οποία ξεκινά από 21/01/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 24/01/2021 και 

ώρα 14:00. 

 

Το ως άνω Πρακτικό αξιολόγησης µαζί µε τους Προσωρινούς Πίνακες κατάταξης - Μοριοδότησης των υποψηφίων, 

ανά ειδικότητα, που αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του ως άνω Πρακτικού , για την Ανακοίνωση ΣΟΧ/2 µε 

αριθµ Πρωτ 561/2021 , θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου του ΟΚΠΑΠΑ : 

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ (Βιβλιοθήκη), Γύθειο. ΤΚ 23200, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ανατολικής 

Μάνης , στο πρόγραμμα Διαυγεια , στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης  

www.anatolikimani.gov.gr. και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης 

                                                                             

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Μοριοδότησης προσωπικού  -εξέτασης αιτήσεων και αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων, καθώς και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν 

      
      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ - ∆.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

 

2. ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ - ∆.Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

 

3. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΑΚΟΥ- Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
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