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Αριθμ. Πρωτ.:  356 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 της παρ. 2 (γ΄,θ΄,ιδ΄) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 1 παρ. 2 (β΄,η΄) του Ν.3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις 
διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β, και Γ, το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό καθώς και το καλλιτεχνικό, των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

2. 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/τ.Α΄/23-12-2014). 

3. Την υπ' αριθμ. 15/13-7-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί πρόσληψης ενός εκπαιδευτικού για ανάγκες του Κ.Δ.Α.Π. του προγράμματος 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και την υπ’αριθμ.22/2017 περί σύνταξης της παρούσας ανακοίνωσης 

4. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5122/23-5-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
(ε.ε.τ.α.α.) για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές και 
ωφελούμενους. 

5. 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’ αριθμ.4359/5-5-2017 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τον Δήμο Δομής ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, Φορέας Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) 
Νομός Άρτης Περιφέρεια Ηπείρου . 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., που εδρεύει στην ΑΡΤΑ, και συγκεκριμένα του 
εξής, 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 (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΤΑΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) 
 

(Για την στελέχωση των 
Κ.Δ.Α.Π.) 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 Από την υπογραφή της 
σύμβασηςέως 31/8/2018 με 
δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του 
προγράμματος» 

1 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  
Η ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από τον ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του 
Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄και 
Γ΄του νόμου 2190/94. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: 
α) Νηπιαγωγού είτε β)Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.      

                                               Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων   πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65  ετών. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η βαθμολόγηση κριτηρίων θα γίνει βάσει των μονάδων (μορίων) που καθορίζει ο πίνακας βαθμολόγησης του Α.Σ.Ε.Π. πλην του 
περιορισμού του κριτηρίου χρόνου ανεργίας όπου θα βαθμολογείται (μοριοδοτείται) μέχρι τους δώδεκα (12) μήνες βάσει των μορίων 
του πίνακα Α.Σ.Ε.Π. και για τους επιπλέον με ανώτατο όριο τους τριάντα (30) μήνες, με δέκα (10) μόρια ανά μήνα πλέον του πρώτου 
δωδεκαμήνου. 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 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: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.),Εκθεσιακό Κέντρο «Κ.ΒΑΓΙΑΣ» απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψη κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 26810 
71830). 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 κατάστημα της υπηρεσίας μας, η οποία θα δημοσιευθεί και 
αναρτηθεί στις 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα Τρίτη.- 

 
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α 
                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΙΛΗΣ 

 


