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Nαύπακτος 28 Αυγούστου 2017

Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου,

Αριθμ. Πρωτ.

155

Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου
Πληρ. Πέτσας Κων/νος.
Τηλ. 2634 0 38111 Fax: 2634 0 38552
E-mail: dkeanafpaktias@gmail.com

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. 28/27-07-2017
για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ωρομίσθιοι)
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας (Κ.Ε.Δ.Ν.)
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014) «Αποκλειστική
προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού».

3.

Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α
297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014).

4.

Τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ.2 εδαφ. γ’ του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδαφ. β’ και η’ Ν 3812/2009.

5.

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύει).

6.

Τις διατάξεις του άρθ.36 του Ν. 4024/2011.

7.

Τις διατάξεις της υπ’ αιθμ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951/09.10-2001 άρθρο 7 Υπουργικής Απόφασης.

8.

Την

Κ.Υ.Α.

υπ’

αριθ.

16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166

«Σύστημα

Διαχείρισης,

Αξιολόγησης,

Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής” έτους 2016 - 2017, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 1850/τ.Β΄/24-6-2016), όπως τροποποιηθείσα, με
την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ.16/οικ.661/ΕΥΣΕΚΤ/74397 (ΦΕΚ 2188/τ.Β΄/14-7-2016) και ισχύει.
9.

Τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μ’εχρι σήμερα

10. Την αριθμ.οικ.44835/21-12-2015 (ΑΔΑ: Ω62Φ465ΦΘΕ-ΚΦΡ) εγκύκλιο, με τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 72 του ν.4342/2015.
11. Την υπ αριθμ.οικ.3948/06.02.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4359/05-05-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη
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εξαντλητικού καταλόγου φορέων/δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής».
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5122/23-05-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων
στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 20162017, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.
14. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή
τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 4359/05-05-2017 Ανακοίνωσης –
Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το
Δήμο Δομής: Δήμος Ναυπακτίας, Φορέας: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας, Νομός
Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
15. Την υπ’ αριθμ 24/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ναυπακτίας με θέμα την πρόσληψη έκτακτου εξειδικευμένου
εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
16. Τον Εσωτερικό Κανονισμό και Κανονισμό προσωπικού της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου

Ναυπακτίας.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη εκτάκτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού –διδακτικού προσωπικού για την
λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Επιχείρησης
για το τρέχον σχολικό έτος, στο πλαίσιο

της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων ωρομισθίων,
για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα –
κριτήρια καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Εξειδικευμένο

Από την υπογραφή της

1.Πτυχίο

Εκπαιδευτικό-

σύμβασης

ισότιμο πτυχίου της αλλοδαπής.

Διδακτικό

31/8/2018 με δυνατότητα

2.Εκπαιδευτική-διδακτική

ανανέωσης σε περίπτωση

προϋπηρεσία

Π.Ε.

συνέχισης ή παράτασης

αντικείμενο.

Δασκάλων

του προγράμματος

Προσωπικό

-4-

και

έως

Α.Ε.Ι.

της

στο

ημεδαπής

ή

συγκεκριμένο

(ωρομίσθιοι)
Εξειδικευμένο
ΕκπαιδευτικόΔιδακτικό

-4-

Από την υπογραφή της

1.

σύμβασης

ισότιμο πτυχίου της αλλοδαπής

και

έως

Πτυχίο

Α.Ε.Ι.

της

ημεδαπής

31/8/2018 με δυνατότητα

2.Εκπαιδευτική-διδακτική

Προσωπικό

ανανέωσης σε περίπτωση

προϋπηρεσία

Π.Ε.

συνέχισης ή παράτασης

αντικείμενο.

Νηπιαγωγών

του προγράμματος

στο

ή

συγκεκριμένο

(ωρομίσθιοι)
Εξειδικευμένο
ΕκπαιδευτικόΔιδακτικό
Προσωπικό

-3-

Από την υπογραφή της

1. Πτυχίο ΑΕΙ σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α ή

σύμβασης

ισότιμος τίτλος αλλοδαπής .

και

έως

31/8/2018 με δυνατότητα

2.Εκπαιδευτική-διδακτική

ανανέωσης σε περίπτωση

προϋπηρεσία

στο

συγκεκριμένο
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Π.Ε.

συνέχισης ή παράτασης

Γυμναστών

του προγράμματος

αντικείμενο.

(ωρομίσθιοι)

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον

παρακάτω πίνακα. Η γενική - συναφή

προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. Τα Συνέδρια-σεμινάρια
αξιολογούνται με βάση τον φορέα, το ειδικό ή συναφές αντικείμενο, τις ώρες κ.λ.π
Σε περίπτωση μη συμπληρώσεως ακεραίας μονάδας μοριοδότησης (μήνας, έτος) οι μήνες και τα
έτη στρογγυλοποιούνται, εφ΄όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ της αντίστοιχης μονάδος
μέτρησης, υπέρ του υποψηφίου.
Για πτυχία αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων με Εκπαιδευτική-διδακτική προϋπηρεσία στο ειδικό
αντικείμενο, μπορεί να επιτραπεί η κάλυψη της θέσης από υποψηφίους του πίνακα αξιολόγησης,
μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Προτάσσονται οι υποψήφιοι δημότες Δήμου Ναυπακτίας, ανεξάρτητα από το σύνολο βαθμολογίας
(τόπος έδρας Κ.Ε.Δ.Ν.)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ( Ένα -1- μόριο για 4 μήνες ανεργίας και ένα μόριο -1- ανά μήνα, με
ανώτερο όριο τους δώδεκα -12-μήνες).
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου πολλαπλασιάζονται
με το τρία -3-, Δ.Ε . με το δύο-2-)
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ συναφή με το αντικείμενο

(δύο -2 -μόρια ανά έτος με ανώτερο

τα τρία -3- έτη).
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ στο ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Ένα μόριο -1- ανά μήνα με ανώτερο όριο τους 6
μήνες.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Πολύτεκνος ή Τέκνο Πολυτέκνου τρία -3- μόριο ανά τέκνο), Γονέας
ή Τέκνο Μονογονεϊκής(τρία-3- μόριο), ΑΜΕΑ ή τέκνο ΑΜΕΑ τρία -3- μόρια. Χρήση μίας
κατηγορίας.
Ανήλικα Τέκνα. (Δύο -2-μόρια ανά τέκνο).
Πρόσθετα προσόντα: (επιμορφωτικά Συνέδρια, σεμινάρια στο αντικείμενο ή συναφή με
το αντικείμενο μέχρι -5-πέντε μόρια ).
Ειδικά

Ουσιαστικά

Προσόντα:

(Γνώση

του

αντικειμένου.

Ειδικές

δεξιότητες.

Παιδαγωγική προσέγγιση. Προσωπικότητα του υποψηφίου-μέχρι πέντε -5- μόρια ανά
κατηγορία).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.

Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της

αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις
(άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
4. Βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε συναφές αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές
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Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές

Σχολές, σε καθήκοντα ίδια ή συναφή προς το αντικείμενο των προς

πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
6.

Αποδεικτικά εκπαιδευτικής/καλλιτεχνικής δραστηριότητας .

7.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

8.

Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.

9.

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή

Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
10.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό

εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Η εκπλήρωση των στρατιωτικών

υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου
του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που
προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και

Ότι δεν τελεί

ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για

κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν
επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
12.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη

και αποδέχεται τους όρους αυτής.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν
υπερβεί το 65°.
Όποιος προσληφθεί θα προσκομίσει ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό Υγείας κατά την υπογραφή
της σύμβασης.
ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την
υπ΄ αριθ. 28 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ναυπακτίας.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του
Δ.Σ. της επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3)
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας ( Δ/νση Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου Πλατανίτης
Αντιρρίου Τηλ. 2634 0 38111 Fax: 2634 0 38552 Πληρ. Πέτσας Κων/νος), καθημερινά από 10:00
π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως,
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας
περίληψης σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του Δήμου Ναυπακτίας και της ανάρτησης στον Πίνακα
Ανακοινώσεων της ΚΕΔΝ, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κονίδας Παναγιώτης

