Με χρηματοδότηςη του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου

Για την πρόςληψη εποχικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
οριςμζνου χρόνου για τη ςυγχρηματοδοτοφμενη δράςη
«ΔΟΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Χαλάνδρι, 11 Ιουνίου 2018
ΑΠ 2630
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΧ 1/17
για τη ςφναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
ςτο πλαίςιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 9 ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ
ΣΙΣΛΟ: «Δομή Παροχήσ Βαςικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – υςςίτιο Δήμου
Χαλανδρίου»
Η Εταιρεία Περιφερικήσ Ανάπτυξησ και Ψυχικήσ Τγείασ
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σο Ν. 4314/2014 για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 (ΦΕΚ 265/Α'/23–12–
2014), όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει.
2. Σην Απόφαςη τησ Επιτροπήσ των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που
αφορά την ζγκριςη του Ε.Π. "ΑΣΣΙΚH" 2014 – 2020.
3. Σην με αρ. πρωτ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/01–11–2016)
Τπουργική Απόφαςη με θζμα "Σροποποίηςη και αντικατάςταςη τησ υπ' αριθ.
81986/ΕΤΘΤ712/ 31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικήσ απόφαςησ «Εθνικοί κανόνεσ
επιλεξιμότητασ δαπανϊν για τα ελίδα 2 από 8 προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020
- Ζλεγχοι νομιμότητασ δημοςίων ςυμβάςεων ςυγχρηματοδοτοφμενων πράξεων
ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςησ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγηςησ πράξεων".
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4. Σην Τπουργική Απόφαςη με αριθ. πρωτ. 32670/ΕΤΘΤ/327/23–03–2015 (ΦΕΚ
715/Β/24–04– 2015), με την οποία αναδιαρθρϊθηκε η Ειδική Τπηρεςία Διαχείριςησ
του Ε.Π. Περιφζρειασ Αττικήσ.
5. Σισ από 03–07–2015 αποφάςεισ τησ 1ησ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ του Π.Ε.Π.
"ΑΣΣΙΚΗ" 2014 – 2020, με τισ οποίεσ εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθϊσ και τα
κριτήρια επιλογήσ των πράξεων των επί μζρουσ Αξόνων Προτεραιότητασ του Ε.Π.,
όπωσ αυτά ιςχφουν. 6. Σα αποτελζςματα τησ Γραπτήσ Διαδικαςίασ 03, ωσ προσ το
3ο Θζμα με τίτλο "Εξειδίκευςη, Επιλογή Μεθοδολογίασ και Κριτήρια Επιλογήσ των
Δράςεων 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.3.1.3, 9.4.1.1 και 9.4.1.2 του ΕΚΣ", τα οποία εγκρίθηκαν
με την απόφαςη τησ Προζδρου τησ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ του Π.Ε.Π.
"ATTIKH" 2014 – 2020 με Α.Π. 1659/09-05-2016 *Ε.Τ.Δ.Ε.Π. Περιφζρειασ Αττικήσ+ –
ΑΔΑ: 7Ο47Λ7-ΕΓ4.
6. Σην με αρ. πρωτ. 4860/22-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΞΤΧ7Λ7-ΦΑΛ) Πρόςκληςη τησ Ε.Τ.Δ.Ε.Π.
Περιφζρειασ Αττικήσ προσ τουσ οικείουσ Δυνητικοφσ Δικαιοφχουσ για την υποβολή
προτάςεων ςτο Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 – 2020, ςτο πλαίςιο του Άξονα
Προτεραιότητασ 09, με κωδικό (ATT040), καθϊσ και την 1η Σροποποίηςή τησ
(ζκδοςη 2/0) με αρ. πρωτ. 5153/08-12-2016 (Κωδικόσ: ATT040 / ΑΔΑ: 73ΑΜ7Λ7ΚΦΡ / Ζκδοςη: 2/0).
7. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5032/08.03.2017 απόφαςη τησ Περιφερειάρχη Αττικήσ με
θζμα: «Ζνταξη τησ πράξησ “Δομή Παροχήσ Βαςικϊν Αγαθϊν: Κοινωνικό
Παντοπωλείο – υςςίτιο Δήμου Χαλανδρίου” με Κωδικό ΟΠ 5003539 ςτο
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020“».
8. Σο από 23-11-2016 υμφωνητικό υνεργαςίασ μεταξφ του Δήμου ΕΠΑΨΤ και
δικαιοφχου ΕΠΑΨΤ για την υλοποίηςη του Τποζργου «Δομή Παροχήσ Βαςικϊν
Αγαθϊν: Κοινωνικό Παντοπωλείο – υςςίτιο»
9. Σο αποτζλεςμα τησ αξιολόγηςησ, όπωσ αυτό καταγράφεται ςτο ζγγραφο
τεκμηρίωςησ τησ θετικήσ αξιολόγηςησ τησ Πρόταςησ, και ειδικότερα ςτο Φφλλο
Αξιολόγηςησ τησ Πρόταςησ, που ζχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπϊνεται ςτο ΟΠ
– ΕΠΑ.
10. Σην με αρ. εςωτ. πρωτ. θετική ειςήγηςη του Προϊςταμζνου τησ Ε.Τ.Δ.Ε.Π. τησ
Περιφζρειασ Αττικήσ.
11. Σην από 6.04.2017 Απόφαςη του Δ τησ ΕΠΑΨΤ
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Ανακοινϊνει την πρόςληψη, µε ςφµβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςµζνου χρόνου,
ςυνολικά ενόσ (.1.) ατόμου για την υλοποίηςη του ευρωπαϊκοφ προγράµµατοσ «∆οµζσ
Παροχήσ Βαςικϊν Αγαθϊν: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή υςςιτίου ∆ήµου
Χαλανδρίου» από την Εταιρεία Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ και Ψυχικήσ Τγείασ, που εδρεφει
ςτο Χαλάνδρι, και ςυγκεκριμζνα του εξήσ, ανά υπηρεςία, ζδρα, ειδικότητα και διάρκεια
ςφµβαςησ, αριθµοφ ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και
τυχόν πρόςθετα) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θζςησ)
Κωδικόσ θζςησ
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Κωδικόσ
θζςησ
101

Τπηρεςία
ΕΠΑΨΤ για τη
ςτελζχωςη των
∆οµϊν Κοινωνικό
Παντοπωλείο &
Παροχή υςςιτίου

Ζδρα Τπηρεςίασ

Ειδικότητα

τ. Παπάγου 7
Χαλάνδρι

ΠΕ/ΣΕ Κοινωνικοί
Λειτουργοί

Διάρκεια
ςφμβαςησ
Ζνα (1) ζτοσ από
την υπογραφή τησ
ςφµβαςησ, µε
δυνατότητα
ανανζωςησ ζωσ
τη λήξη του
προγράµµατοσ.

Αριθμόσ ατόμων
1

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ)
Σίτλοσ ςπουδών και λοιπά απαιτοφµενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικήσ Εργαςίασ ή Κοινωνικήσ ∆ιοίκηςησ µε κατεφθυνςη Κοινωνικήσ Εργαςίασ ΑΕΙ ή
το οµϊνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων πουδϊν
Επιλογήσ (Π..Ε.) ΑΕΙ τησ ηµεδαπήσ ή ιςότιµοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ ηµεδαπήσ ή αλλοδαπήσ αντίςτοιχησ
ειδικότητασ,
β) Άδεια άςκηςησ επαγγζλµατοσ Κοινωνικήσ Εργαςίασ ή Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ή βεβαίωςη ότι πληροί όλεσ
τισ νόμιμεσ προχποθζςεισ για την άςκηςη του επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ. ή
α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατοσ Κοινωνικήσ Εργαςίασ ΣΕΙ ή το οµϊνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων
πουδϊν Επιλογήσ (ΠΕ) ΣΕΙ ή αντίςτοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΣΕΙ ή Προγραµµάτων πουδϊν
Επιλογήσ (ΠΕ) ΣΕΙ τησ ηµεδαπήσ ή ιςότιµοσ τίτλοσ ςχολϊν τησ ηµεδαπήσ ή αλλοδαπήσ αντίςτοιχησ ειδικότητασ
ή το οµϊνυµο ή αντίςτοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ιςότιµοσ τίτλοσ τησ ηµεδαπήσ ή αλλοδαπήσ,
αντίςτοιχησ ειδικότητασ,
β) Άδεια άςκηςησ επαγγζλµατοσ Κοινωνικήσ Εργαςίασ ή Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ή βεβαίωςη ότι πληροί όλεσ
τισ νόμιμεσ προχποθζςεισ για την άςκηςη του επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ.

Οι υποψήφιοι ανεξαρτήτωσ ειδικοτήτων πρζπει να είναι ηλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα
θξηηήξηα
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (100 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 25 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην
όξην ηνπο 12 κήλεο)
Μήλεο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

κνλάδεο

0

0

0

10
0

12
5

15
0

17
5

20
0

22
5

25
0

27
5

12 θαη
άλσ
300

2. ΑΝΖΛΗΚΑ ή ΔΝΖΛΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΔΚΝΑ (20 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκόο ηέθλσλ

1

2

3

4

5

…

…

Μνλάδεο

20

40

60

80

100

…

…

3. ΑΓΑΜΟ, ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟή ΔΝ ΥΖΡΔΗΑ ΓΟΝΔΑ (25 κνλάδεο)

4. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΗ ΑΝΧ (80 κνλάδεο)

5. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (15 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 40 κήλεο)
κήλεο εκπεηξίαο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

37

38

39

40 θαη άλσ

κνλάδεο

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

…

555

570

585

600
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ
Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεο λνείηαη ε απαζρόιεζε κε
ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε
επαγγέικαηνο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δνκέο θαη δξάζεηο ζπλαθείο κε επάισηεο
νκάδεο θαη θνηλσληθή έληαμε.
101

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο
δεηνύκελεο, θαηά πεξίπησζε, από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε
άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθήο
άδεηαο.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά
πεξίπησζε Α ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ (ΟΥ5) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 13. Πηζηνπνηεηηθά
απόδεημεο εκπεηξίαο.

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ
Β), ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
όια ηα
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) γηα ηηο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα
Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο 29/11/2016 δηθαηνινγεηηθά,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ
Παξαξηήκαηνο.
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Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ
Δξγαζίαο
Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ
(ΟΥ)
γηα
ηηο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα
Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”».

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη
ππνρξεσηηθά ηα όξηα ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν.
2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή
εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ, εθόζνλ εθδίδνληαη. ε
πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε
δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο.
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) γηα ηηο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα
Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» ζα γίλεη ζηελ ππεξεζία καο θαη ζην ρώξν ησλ
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε
ππεξεζία.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό
ΔΝΣΤΠΟ ΟΥ.5 θαη λα ηελ ππνβάινπλ από 11.6.2018 έσο 20.6.2018, είηε
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν,
εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα
αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο
ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 68, ΣΚ 15125 1Οο όξνθνο,
ππόςε θ. Μάξγαξε (ηει. επηθνηλσλίαο: 2108056920). ηελ πεξίπησζε
απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ
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θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο
κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο
κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ
δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο
ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ
θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Καη’
εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηώλ
ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν
ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη
ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ
πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία
κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν
ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ επηδηώθεη.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο
(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο
αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη
κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά
λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ
ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ θνξέα
www.epapsy.gr

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο
θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην
Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο
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νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα
πξνζόληα ηεο εηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄
επικοςπίαρ κ.ο.κ.).
2. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύπια ή
επικοςπικά) γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία
πνπ ζπγθεληξώλνπλ από ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (σπόνορ
ανεπγίαρ, ανήλικα ή ενήλικα πποζηαηεςόμενα καηά ηο νόμο ηέκνα, ιδιόηηηα
άγαμος, διαζεςγμένος ή εν σηπεία γονέα, αναπηπία ηος αιηούνηορ και
αποδεδειγμένη
επγαζιακή
εμπειπία
από
απαζσόληζη
ζε
ζςγσπημαηοδοηούμενερ δομέρ και δπάζειρ ζςναθείρ με εςάλωηερ ομάδερ και
κοινωνική ένηαξη).
3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία
πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην
βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (σπόνορ ανεπγίαρ) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (απιθμόρ ανήλικών ή
ενήλικων πποζηαηεςόμενων καηά ηο νόμο ηέκνων) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ
εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε
δεκόζηα θιήξσζε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην
αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ
ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζα ζρεηηθό πξαθηηθό
αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο
ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε
έλζηαζεο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ
(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα
ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε
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επηζηνιή απεπζείαο ζηελ ΔΠΑΦΤ. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ
θσδηθό/αξηζκό ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ
ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην
θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ
θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρόλ αλακόξθσζε
ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ
ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη
ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη
απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε
απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο,
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ
πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ
αλακόξθσζεο ησλ πηλάθσλ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ
ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό
δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο
ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην
«Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)

γηα ηηο

ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ,
Κέληξα Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «29-11-2016», ην
νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο
δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΟΥ.5, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε
ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά
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πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό κέζσ ηνπ
δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ θνξέα www.epapsy.gr

Ο Πρόεδροσ τησ ΕΠΑΨΤ
Παναγιϊτησ Χονδρόσ
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