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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας απευθύνει
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές πληροφορικής
για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εκπαιδευομένων Χειμερινού εξαμήνου
2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως
ωρομίσθιοι εκπαιδευτές πληροφορικής, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη
διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής που θα λειτουργήσουν στο Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας και τα οποία θα αναρτηθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων του ΚΔΒΜ2 και στην ιστοσελίδα του.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά
προσόντα.
Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών
ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
2. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007
«Κώδικας Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ότι δεν τελεί υπό
απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, και ότι: α) δεν καταδικάστηκε για κακούργημα και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση( κοινή ή στην υπηρεσία),απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος που έχει
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, γ) δεν έχει,
λόγω καταδίκης , στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
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μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο
αυτές καταστάσεις).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες
κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η
υποχρέωση στράτευσης.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το
Ν.4250/2014.
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, ή μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού
τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου
αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδαπής ή βεβαίωση σπουδών
αναγνωρισμένου φορέα, συνοδευόμενα από την απαραίτητη υπεύθυνη
δήλωση για τη γνησιότητά τους. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων
της αλλοδαπής, απαιτείται μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα .
4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις για
απασχόληση με σχέση εργασίας ή έργου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, άλλα
αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (ένσημα,
μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων), ή βεβαιώσεις
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την
Επιθεώρηση Εργασίας.
5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση,
η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και
μήνες), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων, κλπ.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. Σε περίπτωση
τέκνου ΑΜΕΑ, η ανάλογη βεβαίωση ΚΕΠΑ. Για τέκνα άνω των 18 ετών, εφόσον
σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών.
7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η
απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
8. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (φόρου εισοδήματος).
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα
στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι
αληθή, β) για τους άνδρες έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή
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έχουν νόμιμα απαλλαγεί καθώς και η αιτία απαλλαγής, γ) δεν έχουν κώλυμα
κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007, δ) εάν έχουν απασχοληθεί τους
τελευταίους 12 μήνες στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., ε) εάν τυχόν υπάρχει
απασχόληση σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη
απασχόληση).
Τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

3. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των
επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως
αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους
και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα
συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των
προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στο ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική το
δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.
Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα τμήματα πληροφορικής θα υπογράψουν
σύμβαση μίσθωσης έργου.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν
όλα τα δικαιολογητικά τους, στο ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική, Θέση Σελεπίτσαρι, ΤΚ 18757 τηλ.
επικοινωνίας: 2104324501 κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 9 μ.μ., από την Τρίτη 14
Νοεμβρίου 2017 και για εφτά εργάσιμες (7) ημέρες έως και την Τετάρτη 22
Νοεμβρίου 2017.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) γίνονται δεκτές στη διεύθυνση info@keker.gr με την ευθύνη
της πληρότητας της αποστολής να βαραίνει τον αποστολέα. Σε περίπτωση
συστημένης αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου, το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και γενικότερα για τη διαδικασία
της ανακοίνωσης - προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 2104324501 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9 π.μ. έως 9
μ.μ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΔΒΜ ΙΙ
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Προοπτική καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική
www.keker.gr στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.keratsini-drapetsona.gr) και στο
πρόγραμμα Διαύγεια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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