ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
ΤΗΛ: 2683029177
Φιλιππιάδα 10 Μαρτίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 86
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.
2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009.
2) Το Π.Δ. 524/ 1980.
3) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2012
4) Το με Αριθμ. Πρωτ. 3928/6-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με το οποίο όπως γνωστοποιήθηκε και με την αριθμό
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/ΟΙΚ.26059/10-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016) η
πρόσληψη του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. του ν.
21190/1994 όπως ισχύει στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο
πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής
ΠΥΣ 33/2006 όπως ΙΣΧΎΕΙ.
5) Την απόφαση 45/2017 του Δ.Σ. Της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού ( ΑΔΑ: 64Κ20ΚΩΕΚ5Υ) η οποία αφορά την κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος
2017.
6) Το γεγονός ότι η δομή ΚΔΑΠ Ριζοβουνίου Δήμου Ζηρού εντάσσεται στην δράση « Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ 2014-2020 και Συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) για το σχολικό έτος 2016-2017
7) Το ΦΕΚ αριθμός φύλλου 1397/22-10-2001 ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και
συγκεκριμένα το άρθρο 7 σχετικά με το προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί στα ΚΔΑΠ
8) Την με αριθμ. Πρωτ. 21/2016 αποδοχή παραίτησης της Πριοβόλου Λαμπρινής
5) Το Αριθμ. Πρωτ. 15766/25-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με το οποίο εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου στα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
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6) Το ΦΕΚ Αριθμός Φύλλου 1397/22-10-2001 ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και
συγκεκριμένα το Άρθρο 7 σχετικά με το προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί στα ΚΔΑΠ.
7) Το Αριθμ. Πρωτ. 1391/21-10-2015 έγγραφο του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού,
Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης.
8) Tην Αρ. 9/2017 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για
την υλοποίηση της Πράξης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού που εδρεύει στην
Φιλιππιάδα και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης
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Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου
Ζηρού
( Για την στελέχωση
της Δομής ΚΔΑΠ
Ριζοβουνίου)

Ριζοβούνι

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΠΕ Φιλολόγων

Από την
υπογραφή
της
σύμβασης
έως την
31/08/2017

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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α) Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Πτυχίο Φιλολογίας ή
Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή
Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις Ιστορίας και
Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή
Φιλοσοφίας, ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο
ειδικότητας της αλλοδαπής.
β) Βεβαίωση Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ
Ίδρυσης και Λειτουργίας των ΚΔΑΠ ή Eμπειρία

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με
τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας
άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
12 και
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
άνω
μονάδες
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800
2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά
ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5
ΠΕ & ΤΕ
κατηγορία 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19
ΔΕ
μονάδες
200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες
1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
εμπειρίας
0 1 2 3
1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9
μονάδες
7
4 1 8 5 2 9 6 3 0 7 4 1

1
4
9
8

…

57

58

59

…

39
9

40
6

41
3

60 και
άνω
420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παραπάνω κωδικούς θέσεων
νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα σε έργα συναφή με το αντικείμενό της προς πλήρωσης
θέσης.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε.,
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα
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τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε μία
(1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού Πρέβεζας. Ανάρτηση ολόκληρης της
ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού
καθώς και στον Πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζηρού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταγματάρχου Βελισαρίου,
Φιλιππιάδα. ΤΚ: 48200. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού , εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Ημερομηνία δημοσίευσης 11/3/2017.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης) και βάσει
αυτών θα προκύψει ο πίνακας κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο
θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται
Σελίδα 4 από 5

στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η
ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6,
Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να
καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των
πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα,
ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι
οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ζηρού
Γεωργία Ξώνα
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