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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ-δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
πξνο πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ»
Ζ ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΠΑΗΟΝΗΑ
Έρνληαο ππφςε:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2190/1994 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην
άξζξν 1 ηνπ Ν. 3812/2009, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ
Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ην εθπαηδεπηηθφ ή δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (α΄ θαη β΄ βαζκνχ) θαη ησλ Ν.Π.Η.Γ..
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014) Γηα ηελ δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ Ν.3463/2006 (Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ)
Σν ππ΄αξηζ. πξση.: 3948/06.02.2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα :
«Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2017 ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄
βαζκνχ θαη ηα ΝΠΗΓ απηψλ».
Σελ ππ΄αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/48/νηθ.26059/10-10-2016 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4403/2016(ΦΔΚ 125/Α/7-72016) , κε ηηο νπνίεο ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 21 παξ. 3 ηνπ Ν.2190/1994 φπσο ηζρχεη, ζην πιαίζην πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΑ, ηνπ ΔΟΥ, ή ζην πιαίζην άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, εμαηξέζεθε απφ
ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη.
Σελ ππ΄ αξηζκ. 134/2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο κε ζέκα :
«Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ εηδηθνηήησλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε
εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ζρνιηθνχ έηνπο 20172018».
Σελ ππ΄ αξηζκ. 135/2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο κε ζέκα :
«Καζνξηζκφο ησλ φξσλ πξνθήξπμεο ηεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ζρνιηθνχ έηνπο 20172018».
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9. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζηψλ (Δ.Κ.Τ.) ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Παηνλίαο
10. Σελ κε Αξ.Πξση.:5122/23-05-2017 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε
πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»,
έηνπο 2017-2018
11. Σηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Γ.Α.Π.)
Πνιπθάζηξνπ, Αμηνχπνιεο , Δπξσπνχ θαη Αγίνπ Πέηξνπ,
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4057/2012,
13. Σν Φ.Δ.Κ. 778/Σ.Β΄/06.05.2011 ζπγρψλεπζεο ησλ ηεζζάξσλ Κνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ζην
Γήκν Παηνλίαο θαη ζχζηαζεο ηεο εληαίαο κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ
Παηνλίαο», σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.),

Αλαθνηλψλεη
Σελ πξφζιεςε , κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ,
ζπλνιηθά πέληε (5) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παηνλίαο, πνπ εδξεχεη ζηνλ Δπξσπφ- Ν. Κηιθίο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ
εμήο, αλά εηδηθφηεηα, αξηζκφ αηφκσλ θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα
πξνζφληα /δηθαηνινγεηηθά (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Δηδηθφηεηα

Αξηζκφο
Αηφκσλ

Γηάξθεηα
χκβαζεο

Δηδηθά Σππηθά
Πξνζφληα/Γηθαηνινγεηηθά

Νεπηαγσγψλ ΠΔ

1

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο έσο
17/08/2017, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο

Πηπρίν ή δίπισµα Παηδαγσγηθνχ
ηµήµαηνο Νεπηαγσγψλ ή
Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ
Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Δπηζηεµψλ
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο ή Δπηζηεµψλ ηεο
Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή
Ζιηθία ή Δπηζηεµψλ ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ
Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Παηδαγσγηθνχ
Νεπηαγσγψλ ή Δπηζηεµψλ ηεο
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζµνχ ή
Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο ή Δηδηθήο Αγσγήο µε
θαηεπζχλζεηο: α) Νεπηαγσγνχ είηε β)
Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ ή ην νµψλπµν
πηπρίν ή δίπισµα Διιεληθνχ
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεµίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ
ή Πξνγξαµµάησλ πνπδψλ
Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εµεδαπήο
ή ηζφηηµνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο
εµεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο.
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Γηδάζθνληεο Εσγξαθηθήο ΓΔ

1

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο έσο
17/08/2017, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο

Γηδάζθνληεο Μνληέξλνπ Υνξνχ ΓΔ

1

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο έσο
17/08/2017, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο

ειίδα 3 απφ 8

Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν απφ
πηζηνπνηεκέλε ζρνιή θξαηηθή ή
ηδησηηθή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.
Πξσηφηππεο βεβαηψζεηο ή Αθξηβή
αληίγξαθα. Σα πηπρία εμσηεξηθνχ
λα έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ην
ΓΟΔΣΑΠ θαη λα αλαθέξεηαη ζηα
Διιεληθά ε ηδηφηεηα. Βεβαηψζεηο
ζπνπδψλ ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ζε
αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα.
Πξνυπεξεζία: Γηδαθηηθή
απνδεδεηγκέλε ζε ηδξχκαηα ηνπ
δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο.
Βεβαηψζεηο πξσηφηππεο ή αθξηβή
αληίγξαθα φπνπ ζα θαίλνληαη
θαζαξά ηα ζρνιηθά έηε
πξνυπεξεζίαο.
Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα:
πξνζσπηθή θαη ησλ καζεηψλ
απνδεδεηγκέλε κε παξαζηαηηθά απφ
ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο,
βξαβεχζεηο, θηι. Δπίζεο έλα cd ή
πξφγξακκα απφ εθζέζεηο κε έξγα
πξνζσπηθά θαη κε έξγα ησλ
καζεηψλ.
Δηδηθά πξνζφληα: πλέληεπμε,
κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο
δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε.
Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν απφ
πηζηνπνηεκέλε ζρνιή θξαηηθή ή
ηδησηηθή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.
Πξσηφηππεο βεβαηψζεηο ή Αθξηβή
αληίγξαθα. Σα πηπρία εμσηεξηθνχ
λα έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ην
ΓΟΔΣΑΠ θαη λα αλαθέξεηαη ζηα
Διιεληθά ε ηδηφηεηα. Βεβαηψζεηο
ζπνπδψλ ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ζε
αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα.
Πξνυπεξεζία: Γηδαθηηθή
απνδεδεηγκέλε ζε ηδξχκαηα ηνπ
δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο.
Βεβαηψζεηο πξσηφηππεο ή αθξηβή
αληίγξαθα φπνπ ζα θαίλνληαη
θαζαξά ηα ζρνιηθά έηε
πξνυπεξεζίαο.
Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα:
πξνζσπηθή θαη ησλ καζεηψλ
απνδεδεηγκέλε κε παξαζηαηηθά απφ
ζπκκεηνρέο ζε παξαζηάζεηο,
βξαβεχζεηο, θηι.
Δηδηθά πξνζφληα: πλέληεπμε,
κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο
δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε.
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Γηδάζθνληεο Μνπζηθήο ΓΔ
(Μνπζηθή Πξνπαηδεία)

1

Γηδάζθνληεο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ

1

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο έσο
17/08/2017, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο έσο
17/08/2017, κε
δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο

Σίηινη ζπνπδψλ: Βεβαηψζεηο
ζπνπδψλ θαη κνπζηθνί ηίηινη
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ
ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή
αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ
ηδξχκαηνο εμσηεξηθνχ.
Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε ζε
αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα
ηνπ δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο.
Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηαΒεβαηψζεηο ζεκηλαξίσλ.
Δηδηθά πξνζφληα: πλέληεπμε,
κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο
δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε.
Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν ή
δίπισµα ηµήµαηνο Πιεξνθνξηθήο ή
Δθαξµνζµέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Πνιπµέζσλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ΣΔΗ ηεο
εµεδαπήο ή ηζφηηµνο ηίηινο ζρνιψλ
ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην
νµψλπµν ή αληίζηνηρν θαηά
πεξηερφµελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή
βεβαίσζε απφ ηδησηηθή ζρνιή
αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο ή
ηζφηηµνο ηίηινο ηεο εµεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο.
Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε ζε
αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ
δεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο
επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο.
Γηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηαΒεβαηψζεηο ζεκηλαξίσλ.
Δηδηθά πξνζφληα: πλέληεπμε,
κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο
δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε.

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
πνπδέο
Βαζηθέο ζπνπδέο εηδηθφηεηαο
Δπηκφξθσζε
Δκπεηξία
Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία
Καιιηηερληθφ έξγν

20%
20%
20%

Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά
θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα

Πξνζσπηθή θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα
Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ
Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζφληα, παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε, κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θηι
πλέληεπμε
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (γνλέαο, κνλνγνλέαο,
ηξίηεθλνο, πνιχηεθλνο, ΑΜΔΑ)

Δληνπηφηεηα

Μφληκνη Κάηνηθνη ηνπ Ν. Κηιθίο

10%

Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά
πξνζφληα
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20%
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Ζ κνξηνδφηεζε ζα γίλεη σο εμήο:
Α. Μοριοδότηση Γιδασκόντων Μοσσικής
1. ΠΟΤΓΔ : ΤΝΟΛΟ 20
Βεβαίσζε ζπνπδψλ-ζεκηλαξίσλ (κέγηζην 20 κφξηα)
Με ηηο βεβαηψζεηο απηέο κνξηνδνηνχληαη κφλν νη ππνςήθηνη ζρεηηθψλ εηδηθνηήησλ φπσο
Γηδαζθαιία Μνπζηθήο Πξνπαηδείαο.
2. ΔΜΠΔΗΡΗΑ – ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ : ΤΝΟΛΟ 20
2.1 Πξνυπεξεζία δηδαθηηθή (ζε αθαδεκατθά έηε) (κέγηζην 20)
1 έηνο 2 κφξηα
2-3 έηε 4 κφξηα
4-6 έηε 8 κφξηα
7-10 έηε 12 κφξηα
11-17 έηε 16 κφξηα
18 έηε θαη πιένλ 20 κφξηα
3. ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΟ : ΤΝΟΛΟ 20
Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα (κέγηζην 20 κφξηα)
4. ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΤΝΟΛΟ 20
πλέληεπμε (κέγηζην 20 κφξηα)
πλέληεπμε: πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο:
20 κφξηα
5. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ : ΤΝΟΛΟ 10
Γνλέαο (αξηζκφο πξνζηαηεπνκέλσλ ηέθλσλ θαη θνηηεηψλ-ζπνπδαζηψλ) : 1 γηα θάζε παηδί
Μνλνγνλέαο : 2 επηπιένλ κφξηα
Γνλέαο κε πξνζηαηεπφκελν κέινο ΑΜΔΑ : 2 επηπιένλ κφξηα
Σξίηεθλνο ή ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο : 1 κφξην
Πνιχηεθλνο ή ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο : 1 κφξην
Πηζηνπνηεκέλε αλεξγία πάλσ απφ 6 κήλεο : 1 κφξην
Πηζηνπνηεκέλε αλεξγία πάλσ απφ 12 κήλεο : 2 κφξηα
(ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 10, αθφκα θαη αλ
πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηζζφηεξα κφξηα)
6.

ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ : ΤΝΟΛΟ 10

Β. Μοριοδότηση Νηπιαγωγού /Γιδασκόντων Ζωγραυικής/ Μοντέρνοσ Χορού/
Πληρουορικής
1. ΠΟΤΓΔ : ΤΝΟΛΟ 20
Βαζηθέο ζπνπδέο ( κέγηζην 15 κφξηα)
ΑΔΗ: 6 κφξηα
ΣΔΗ: 4 κφξηα
Πηζηνπνηεκέλε ζρνιή: 3 κφξηα
Ηδησηηθέο ζπνπδέο άλσ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ρσξίο πηζηνπνίεζε:
1-4 έηε : 1 κφξην
5-9 έηε : 2 κφξηα
10 έηε θαη άλσ: 3 κφξηα
Πηζηνπνηεκέλε κεηεθπαίδεπζε ελφο Αθαδεκατθνχ έηνπο : 2 κφξηα
Μεηαπηπρηαθφ: 3 κφξηα
Γηδαθηνξηθφ: 6 κφξηα
Δπηκφξθσζε (ζεκηλάξηα-ζπλέδξηα) (κέγηζην 3 κφξηα)
Παξεκθεξείο ζπνπδέο (κέγηζην 2 κφξηα)
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2. ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ : ΤΝΟΛΟ 20
Πξνυπεξεζία δηδαθηηθή (κέγηζην 20 κφξηα)
2-3 έηε : 4 κφξηα
4-6 έηε : 8 κφξηα
7-10 έηε: 12 κφξηα
11-17 έηε: 16 κφξηα
18 έηε θαη άλσ : 20 κφξηα
3. ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΟ : ΤΝΟΛΟ 20
Καιιηηερληθή εκπεηξία : 10 κφξηα
Έθζεζε, ηνηρνγξαθία, ζθελνγξαθία, εηθνλνγξάθεζε, θαιιηηερληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα,
δηάιεμε ( 5 κφξηα), ζπκκεηνρή ζε ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο (5 κφξηα), ζπλέδξηα-ζεκηλάξηα ( 3
κφξηα), ζπζηαηηθή επηζηνιή-δεκνζηεπκέλε θξηηηθή-δηάθξηζε ( 2 κφξηα)
4. ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : ΤΝΟΛΟ 20
πλέληεπμε (κέγηζην 20 κφξηα)
πλέληεπμε: πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο:
20 κφξηα
5. ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ : ΤΝΟΛΟ 10
Γνλέαο (αξηζκφο πξνζηαηεπνκέλσλ ηέθλσλ θαη θνηηεηψλ-ζπνπδαζηψλ) : 1 γηα θάζε παηδί
Μνλνγνλέαο : 2 επηπιένλ κφξηα
Γνλέαο κε πξνζηαηεπφκελν κέινο ΑΜΔΑ : 2 επηπιένλ κφξηα
Σξίηεθλνο ή ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο : 1 κφξην
Πνιχηεθλνο ή ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο : 1 κφξην
Πηζηνπνηεκέλε αλεξγία πάλσ απφ 6 κήλεο : 1 κφξην
Πηζηνπνηεκέλε αλεξγία πάλσ απφ 12 κήλεο : 2 κφξηα
(ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 10, αθφκα θαη αλ
πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηζζφηεξα κφξηα)
6.
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά θαη ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
2. Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη:
 Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άληξεο) ή ε λφκηκε
απαιιαγή θαη ε αηηία απαιιαγήο. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε
επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξνζδηνξίδεηαη,
ηδηαίηεξα εάλ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθφ αδίθεκα.
 Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο ηνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρεη φια ηα
απαηηνχκελα
πξνζφληα γηα θάζε επηδησθφκελν θσδηθφ ζέζεο, φπσο απηά
αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. ε
πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδεη φηη ζα έρεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1599/1986.
 Πιεξνί ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη.
 Έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζφηη δελ έρεη θψιπκα θαηά
ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί
φπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή,
ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία
δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε
θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε
έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
γελεηήζηαο δσήο·
ειίδα 6 απφ 8

ΑΔΑ: ΩΝΜ0ΩΞΡ-ΠΜΣ

5.

6.
7.
8.
9.

β) είλαη ππφδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή
γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα
παξαγξάθεθε· γ)έρεη, ιφγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη
γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
 Έρεη / δελ έρεη απαζρνιεζεί ζε δεκφζηα ππεξεζία ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα
κήλεο σο επνρηαθψο εξγαδφκελνο.
 Σπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή Ηδησηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (παξάιιειε
απαζρφιεζε).
Βεβαίσζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζην αληίζηνηρν αληηθείκελν.
Ωο δηδαθηηθή εκπεηξία γηα ηνπο κνπζηθνχο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή
ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά
ηδξχκαηα.
Γηα ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε
έξγνπ ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηαο.
Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
Γηα ηελ θαιιηηερληθή παξνπζία, πιήξε θάθειν κε παξαζηαηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζε
θαιιηηερληθέο δξάζεηο, θαζψο θαη cd κε έξγα πξνζσπηθά θαη έξγα καζεηψλ.
Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο γηα φζνπο έρνπλ εληνπηφηεηα.
Βηνγξαθηθφ εκείσκα.
ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

1. Αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ ή ΤΔ), νη ππνςήθηνη, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο, πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ.
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.
Δληνπηφηεηα:
Σν θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Ν.4057/2012, σο εμήο :
Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο Γ΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2190/1994 αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο : ε θάζε πεξίπησζε πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ
κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νη κφληκνη θάηνηθνη
ησλ δήκσλ ησλ λνκψλ ή ησλ λεζηψλ ή ησλ παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
πεξίπησζε ηδ΄ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17, θαζψο θαη δήκσλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ
10.000 θαηνίθσλ, εθφζνλ φινη νη αλσηέξσ επηζπκνχλ ην δηνξηζκφ ηνπο ζε ζέζεηο ππεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 θαη ηεο παξ.3
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997 ζηνλ αληίζηνηρν λνκφ ή λεζί ή παξακεζφξην πεξηνρή ή δήκν θαη
δεζκεχνληαη λα ππεξεηήζνπλ ζε απηή επί κία ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ
θαηνίθνπ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 279 ηνπ Ν. 3463/2006 (Α΄114).
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ
αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο (Γ/λζε : Δπξσπφο, Σει.: 23433 50614,50633,50616) θαηά ηηο ψξεο απφ 08:00 έσο
14:00, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ
επνκέλε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο (εκεξνκελία
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο : 05/10/2017), είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν
απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο
ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Παηνλίαο, Σ.Κ. 61007, Δπξσπφο
-Ν. Κηιθίο, ππφςε θ. Πεηαιά Παξαζθεπήο (ηει. επηθνηλσλίαο :2343350614). ηελ πεξίπησζε
απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε
ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
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Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο ζηηο δχν (2) εθεκεξίδεο ηνπ Ν. Κηιθίο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ έδξα ηεο
Δπηρείξεζεο,
ζην θαηάζηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Δπξσπνχ θαη ζηνλ ρψξν
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία
ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν,
εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ
επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δεκνζηεχεηαη ζε δχν (2) εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Κηιθίο(ΔΗΓΖΔΗ &
ΠΡΩΗΝΖ). Ζ παξνχζα δεκνζηεχεηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο έδξαο ηεο Δπηρείξεζεο ζηε
Σνπηθή Κνηλφηεηα Δπξσπνχ, ζηνλ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ
Γήκνπ Παηνλίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο θαη ζην Πξφγξακκα «Γηαχγεηα».

ΔΠΗΛΟΓΖ – ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΗΝΑΚΩΝ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΩΝ
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ ζπζηάζεθε κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 135/2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο. Οη πίλαθεο
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζνχλ ην αξγφηεξν, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο
ζηε Σνπηθή Κνηλφηεηα Δπξσπνχ , ζηνλ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο
ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ αλάξηεζεο , ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
Καηά ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ζηα γξαθεία ηεο
Δπηρείξεζεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη
ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο , ζηελ αθφινπζε
δηεχζπλζε : Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Παηνλίαο, Σ.Κ. 61007, Δπξσπφο -Ν. Κηιθίο. ηελ
πεξίπησζε απνζηνιήο ελζηάζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ ελζηάζεσλ θξίλεηαη
κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο.

Ο Πξφεδξνο
ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο

ΜΠΑΒΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΖ

ειίδα 8 απφ 8

