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 Οδός: Κύπρου αρ. 7	                                                                                                       Αγ.Ι.Ρέντης : 25/11/2022

Τ.Κ 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
ΤΗΛ: 210-4819007                                                                                   Αριθ.Πρωτ:1218

ΦΑΞ: 210-4822370


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
            της υπ αρ.: ΣΟΧ 1218/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                     
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.-Ν.Π.Ι.Δ.)
ανακοινώνει:

         την πρόσληψη δυο (2) ατόμων με ηλικία από 18 έως 65 ετών, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με προέλευση των πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ, χρονικής διάρκειας (έως το τέλος της περιόδου 2022-2023 στις 31/08/2023) για τη κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του Κ.Δ.Α.Π. και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων λαμβάνοντας υπ΄ όψη :

1.      την 42/2022 και 32/2022 αποφάσεις του Δ.Σ. της ως και τα σχετικά της για την Έγκριση της πρόσληψης πέντε  (5) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με προέλευση των πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ.
2.  τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) Ν.Π.Ι.Δ. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν 3584/2007
3. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει
σύμφωνα με τις οποίες το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ 2 του Ν. 4765/2021 «Κατ’ εξαίρεση, για το
προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την
εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που
χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους
ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και
προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με
διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5)
ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων
αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες
και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή
την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της
αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περίπτωση και της ΠΥΣ 33/2006, όπως
προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/15 και συμπληρώθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17, σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις εργασίας
ή απασχόλησης του ως άνω προσωπικού και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών
δεν υπάγονται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν 3354/2015 περί ενιαίου μισθολογίου.

	τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) Ν.Π.Ι.Δ. έτους 2022 και την πρόβλεψη για το έτος 2023 σύμφωνα με τη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας 


	την εισήγηση της υφιστάμενης δομής (ΚΔΑΠ), της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) Ν.Π.Ι.Δ. 



Στην ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. ΝΠΙΔ λειτουργεί πρόγραμμα ΚΔΑΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο και σε διαρκή λειτουργία μέχρι σήμερα λόγω ότι οι συμβάσεις ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 

Κατόπιν των παραπάνω, για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. Ν.Π.Ι.Δ. το Δ.Σ. ενέκρινε για το έτος 2022/2023 τις προλήψεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού συνολικού αριθμού πέντε  (5) ατόμων εκ των οποίων με την παρούσα ανακοινώνονται δύο (2) θέσεις προς κάλυψη, με σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ), Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως το τέλος της περιόδου 2022-2023 στις 31/08/2023, με προέλευση των πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ και ανάλογα με τις ανάγκες, ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ 
Κωδικός 
θέσης
Ειδικότητα
Αριθμός
ατόμων
01
 Ωρομίσθιος ΤΕ Καθηγητής Αγγλικών και ελεύθερου σχεδίου
1
02
Ωρομίσθιος ΔΕ Δάσκαλος/λα χορού
1

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η πρόληψη του ανωτέρω προσωπικού, με  την επιφύλαξη ότι οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μετά την εγγραφή της δράσης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60Α του ν.4914/2022 (παρ. 2 άρθρου 85 ν.4982/2022). 

   Οι παραπάνω που θα προσληφθούν, θα εργασθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ΚΔΑΠ, έως το τέλος της περιόδου 2022-2023 στις 31/08/2023.

                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
Τίτλος Σπουδών συναφής με την ειδικότητα της αίτησης του υποψηφίου για την πρόσληψη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
    Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 






	Αίτηση. 


2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. 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).
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/ενσήμων τύπου ΑΣΕΠ  συναφή προς στο αντικείμενο. 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή
ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
7 . 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.
 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.
8. Ποινικό μητρώο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

    Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) δύο τοπικές εφημερίδες και την ανάρτησή της, α) στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, β) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη (Π. Τσαλδάρη αρ.: -10- ΝΙΚΑΙΑ) και γ) στο site του Δήμου μας (https://nikaia-rentis.gov.gr)  και θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.


   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της ΔΗΚΕΝΙΡ (ΝΠΙΔ) (οδός Κύπρου αρ. 7-Αγ.Ι.Ρέντη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 09:00 πμ έως και 13:00μμ) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής. Η επιστολή θα πρέπει να ταχυδρομηθεί τ’ αργότερο εντός (10) δέκα ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

   Μετά τη κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
   Η επιτροπή προσλήψεων δύναται να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη, κατά την οποία θα κληθούν να παρουσιάσουν, τις γνώσεις και ικανότητές τους στο έργο που η ειδικότητα απαιτεί, προκειμένου να τους αξιολογήσει και να τους κατατάξει.           

   Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους.

   Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, (οδός Κύπρου αρ.: -7- Τ.Κ 182 33 ΡΕΝΤΗΣ), εντός της άνω προθεσμίας. 



                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ




                                                               ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

