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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ  2/2017 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(Μερικής/ωρομίσθιαςς απασχόλησης) 

για την υλοποίηση της Δράσης  

 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

 «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009. 

3. Το υπ’ αριθ. Θ.οικ.1067/10-5-2005 έγγραφο του ΑΣΕΠ, βάσει του οποίου η πρόσληψη 

εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν 

εμπίπτει στη διαδικασία και τα κριτήρια των άρθρων 18 και 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016. 

5. 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 13
ης

 Ιουνίου 2012 

(EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 14 παρ.5 του Ν.4403/2016. 

7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./48/οικ..26059/10-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

 ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 (Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010) 

                               
 

Ταχ. Διεύθυνση : Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66  

Ταχ. Κώδικας : 37500 – Βελεστίνο Μαγνησίας 

Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος  

Τηλέφωνο : 24253-50213 

Αριθ. Fax  : 24250-22870 

Email : kostasgiatsios@0922.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

Βελεστίνο, 3 Οκτωβρίου 2017 

Αριθμός Πρωτοκόλλου 229 
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8. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ 

9. Την υπ’ αριθ. οικ. 3948/6-2-2017 (σελ. 5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

10. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/18-5-2017 «Σύστημα Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης 

“Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017 - 2018, 

συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού 

Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» 

(ΦΕΚ 1719/τ. Β΄/18-5-2017). 

11. Την υπ’ αριθ. 4359/5-5-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους Φορείς/Δομές για την κατάρτιση 

ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο πλαίσιο της Δράσης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018. 

12. Την υπ' αριθ. 61/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού 

Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου με θέμα: «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για το 

έτος 2017-2018».  

13. Το υπ’ αριθ. 155/4-8-2017 έγγραφο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου  

προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος, με το οποίο υποβλήθηκε για 

έλεγχο/έγκριση η υπ’ αριθ. 61/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

14. Το υπ’ αριθ. οικ. 11516/140911/1-9-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδος, βάσει του οποίου η υπ’ αριθ. 61/2017 απόφαση τέθηκε στο αρχείο.  

15. Την υπ’ αριθ. 68/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού 

Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου με θέμα: «Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης για την 

πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένο Χρόνου (ΙΔΟΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο 

‘’Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής 2017-2018’’». 

16. Το υπ’ αριθ. 211/20-9-2017 έγγραφο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα 

Φεραίου  προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος, με το οποίο 

υποβλήθηκε για έλεγχο/έγκριση η υπ’ αριθ. 68/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

17. Το υπ’ αριθ. οικ.2308/163457/2-10-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας 

- Στ. Ελλάδος, βάσει του οποίου η υπ’ αριθ. 68/2017 απόφαση τέθηκε στο αρχείο.  

18. Την από 26/9/2017 βεβαίωση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό 

Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου» για τον αριθμό των ωφελούμενων για τη σχολική χρονιά 

2017-2018 στις Δύο (2) δομές του ΚΔΑΠ που λειτουργούν υπό την ευθύνη του Νομικού 

Προσώπου, μέσω του ΕΣΠΑ 2017-2018., 

19. Την υπ’ αριθ. 42/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρήγα Φεραίου,  περί συγχώνευσης 

των Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Φερών», «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου 

ΑΔΑ: 7Φ8ΨΟΚΧΩ-ΦΥΔ



 3 

Φερών», «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Φερών», «Πολιτιστικός Καλλιτεχνικός Οργανισμός 

Δήμου Φερών», «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Κάρλας» και 

«Παιδικός Σταθμός Δήμου Κάρλας» και  σύστασης νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό 

Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου» (ΦΕΚ Β’ 1387/16-11-2011). 

20. Την από 3/10/2017 βεβαίωση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία. «Δημοτικό Νομικό 

Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας του  προσωπικού της  παρούσας ανακοίνωσης.   

 

Ανακοινώνει 
 

 

 Την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δημοτικού Νομικού Προσώπου, που εδρεύει στο 

Βελεστίνο Μαγνησίας, για το σχολικό έτος 2017 - 2018, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού 

Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού 13 (Δεκατριών) ατόμων, για της εξής ανά 

ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και 

ειδικά προσόντα: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Παιδαγωγοί 

(Δάσκαλοι) 

4 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Α.Ε.Ι Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Πτυχίο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας της ημεδαπής ή ισότιμο 

και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής. (Σε περίπτωση 

προσκόμισης τίτλου της αλλοδαπής απαιτείται 

πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ).  

2. Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση 

παιδιών και νηπίων. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

4. Ειδικά πρόσθετα προσόντα (Γνώση Η/Υ, Ξένες 

γλώσσες κλπ.) 

5. Εντοπιότητα  

6. Ανεργία  
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Εκπαιδευτικό 

προσωπικό –

Φιλόλογοι 

3 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή  

Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλολογίας και 

Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Φιλοσοφίας ή 

Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Γλωσσολογίας 

Ανατολικής Μεσογείου ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

με ειδίκευση στη Φιλοσοφία ή Φιλοσοφίας 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή 

Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή 

Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας 

της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΑΕΙ ή 

Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (Σε περίπτωση 

προσκόμισης τίτλου της αλλοδαπής απαιτείται πράξη 

αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

2.  Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση 

παιδιών και νηπίων. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

4. Ειδικά πρόσθετα προσόντα (Γνώση Η/Υ, Ξένες 

γλώσσες κλπ.) 

5. Εντοπιότητα  

6. Ανεργία 
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Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητές 

Φυσικής 

Αγωγής 

2 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.(Σε περίπτωση 

προσκόμισης τίτλου της αλλοδαπής απαιτείται πράξη 

αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

2. Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών 

και νηπίων. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

4. Ειδικά πρόσθετα προσόντα (Γνώση Η/Υ, Ξένες γλώσσες 

κλπ.) 

5. Εντοπιότητα  

6. Ανεργία 
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Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Πληροφορικής 

1 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή 

Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην 

Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 

Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και 

Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή 

Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 

Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (Σε περίπτωση 

προσκόμισης τίτλου της αλλοδαπής απαιτείται πράξη 

αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

2. Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών 

και νηπίων. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

4. Ειδικά πρόσθετα προσόντα (Γνώση Η/Υ, Ξένες γλώσσες 

κλπ.) 

5. Εντοπιότητα 

6. Ανεργία  
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Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Μουσικής 

1 ΠΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (Σε 

περίπτωση προσκόμισης τίτλου της αλλοδαπής 

απαιτείται πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ). 

2. Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών 

και νηπίων. 

3. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

4. Ειδικά πρόσθετα προσόντα (Γνώση Η/Υ, Ξένες γλώσσες 

κλπ.) 

5. Εντοπιότητα  

6. Ανεργία 
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Εκπαιδευτικό 

προσωπικό – 

Καθηγητής 

Μουσικής 

1 ΤΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης 

αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 

της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του 

άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο 

ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο 

εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο 

της αλλοδαπής. (άρθρο 26 παρ. 8 του Ν.4325/2015). 

2. Πτυχίο Αρμονίας  ή πτυχίο Αντίστιξης ή πτυχίο 

Φούγκας, δημόσιας σχολής ή ιδιωτικής αναγνωρισμένης 

από το κράτος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών 

και νηπίων. 

4. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

5. Ειδικά πρόσθετα προσόντα (Λοιπές συναφείς σπουδές, 

επιμόρφωση στο αντικείμενο). 

6. Εντοπιότητα  

7. Ανεργία 
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Εκπαιδευτικό 

προσωπικό –  

Εκπαιδευτές 

Κοσμηματολογίας 

 

1 ΔΕ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 

31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος. 

1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. ή 

αναγνωρισμένου από το κράτος Ι.Ι.Ε.Κ.) επιπέδου 

μεταδευτοροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας 

‘’Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης’’.  

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Συντήρησης 

Έργων Τέχνης. 

3. Προϋπηρεσία στην δημιουργική απασχόληση παιδιών 

και νηπίων. 

4. Προϋπηρεσία στον Φορέα. 

5. Ειδικά πρόσθετα προσόντα (Λοιπές συναφείς σπουδές, 

επιμόρφωση στο αντικείμενο). 

6. Εντοπιότητα  

7. Ανεργία 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία 

στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των 

υποψηφίων. Σημειώνεται ότι η προϋπηρεσία στον Φορέα προστίθεται αθροιστικά. 

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. 

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε 

περισσότερους του ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους. 

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Τίτλοι σπουδών: Βασικές σπουδές 25% 

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 10% 

Προϋπηρεσία στον Φορέα (ΚΔΑΠ) 35% 

Ειδικά πρόσθετα προσόντα 10% 

Εντοπιότητα  15% 

Κοινωνικά κριτήρια: Χρόνος ανεργίας 5% 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Βαθμολόγηση τυπικών 
και ειδικών προσόντων 

Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια 

Τίτλοι σπουδών 
Βασικός Τίτλος Σπουδών (συναφείς με την 
ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου για 

την πρόσληψη) 

25 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία από 6 μήνες έως 1 
έτος 

5 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο Διδακτική προϋπηρεσία από 1 έτος έως 3 έτη (προστίθενται) 2 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο Διδακτική προϋπηρεσία άνω των 3 ετών (προστίθενται) 3 μόρια 

Προϋπηρεσία στον φορέα Από 6 μήνες έως 1 έτος 15 μόρια 

Προϋπηρεσία στον φορέα Από 1 έτος έως 3 έτη (προστίθενται) 10 μόρια 

Προϋπηρεσία στον φορέα Άνω των 3 ετών (προστίθενται) 10 μόρια 

Ειδικά πρόσθετα προσόντα 

Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ιταλικά & Γερμανικά) & Γνώση Η/Υ 

 

10 μόρια 
(2 μόρια για κάθε προσόν) 

 

Για τους μουσικούς τα πρόσθετα προσόντα να 
σχετίζονται με συναφή επιμόρφωση, κλπ. 

σπουδές. 

10 μόρια 
 

Για τον κοσμηματολόγο τα πρόσθετα 
προσόντα να σχετίζονται με συναφή 

επιμόρφωση, κλπ. σπουδές. 
10 μόρια 

Εντοπιότητα 
Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου 

αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του 
Ν.3463/2006. 

15 μόρια 

Κοινωνικά κριτήρια Χρόνος ανεργίας 
5 μόρια 

(2,5 μόρια για κάθε 6μηνο) 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και 

να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή 

συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με 

την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική 

γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή 

Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των 

προς πλήρωση θέσεων. 

4. Βιογραφικό σημείωμα. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, βάσει του άρθρου 279 του Ν.3463/2006. 

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

Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή 

ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 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. 

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και 

• 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. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που 

εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του 

φορέα. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

θεωρημένη από δημόσια αρχή. Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που 

καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής. 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια 

εργασίας από την Υπηρεσία τους. 

 Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να 

αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την 

προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δομών του Νομικού 

Προσώπου. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία: 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.) στα γραφεία αυτού, στο Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου 

(ισόγεια αίθουσα) – Πεζόδρομος Βελεστίνου – ΤΚ 37500, τηλέφωνο 24253-50213 – αρμόδιος 

υπάλληλος Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η 

αίτηση τους θα απορρίπτεται. 

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) 

τοπικές εφημερίδες του Νομού Μαγνησίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη μαζί με το έντυπο αίτησης 

στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από  3μελής  

επιτροπή που θα συσταθεί  με απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού 

Προσώπου, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Η επιτροπή θα 

συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ.1 περ. θ.) του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ.1 του Ν.3463/2006.  

 Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και 

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ρήγα Φεραίου.  Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την 

ανάρτηση. 

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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Αίτηση πρόσληψης 

Επώνυμο:…………………………… 

Όνομα:………………………………. 

Όνομα πατρός:……………………. 

Δ/νση κατοικίας:..……………….. 

Τ.Κ:…..………………………………. 

Τηλ. οικίας:………………………… 

Τηλ. κινητό:…………………………  

ΘΕΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

….…………………………….……………. 

….………………………………………….. 

 

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 

 

1) ……………………………………………… 

2) ……………………………………………… 

3) ……………………………………………… 

4) ……………………………………………… 

5) ……………………………………………… 

6) ……………………………………………… 

7) ……………………………………………… 

8) ……………………………………………… 

9) ………………………………………………. 

 

 

                                                               

 

Προς: 
 
 

Το Δημοτικό Νομικό 
Πρόσωπο Δήμου Ρήγα 

Φεραίου 
 
 

 Παρακαλώ να εξετάσετε την παρούσα 

αίτησή μου, η οποία αφορά στην πρόσληψή 

μου από το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα  με την υπ’ 

αριθ. 229/3-10-2017 (ΣΟΧ 2/2017) 

προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού 

προσωπικού, για την υλοποίηση του 

ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Εναρμόνιση 

Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής 

2017-2018’’ (προγράμματα ΚΔΑΠ Δομών 

Δήμου Ρήγα Φεραίου για το σχολικό έτος 

2017- 2018). 

Βεβαιώνω ότι όλα τα δικαιολογητικά που 

καταθέτω είναι αληθή και με την 

πρόσληψή μου θα προσκομίσω αμέσως όλα 

τα επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία θα 

μου ζητηθούν. 

Ο/Η 
Αιτών / Αιτούσα 

 
 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία:……………………………..  

ΑΔΑ: 7Φ8ΨΟΚΧΩ-ΦΥΔ


		2017-10-04T12:00:09+0300
	Athens




