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6 Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 12 06 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 10100 9707
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθ ΣΟΧ 1 2018 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο

του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014 2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190 1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ΦΕΚ28Τ.Α 3-3-1994
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74
του Ν 4430/2016 ΦΕΚ 205/Τ.Α731-10-2016

2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87/T.A 7-6-20 10 όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

3 Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν 4057 2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου

Δίκαιου ΦΕΚ 54/Τ.Α714-3-2012
4 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 τροποποίησητου Ν.3419/2005 Α 297 και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 265/Τ.Α7 23 12.2014
5 Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 14 του Ν 4403/2016 ΦΕΚ 125/Τ.Α77-7

2016
6 Την με αριθμ πρωτ 4860/22-11-2016 ΑΔΑ:6ΞΥΧ7Λ7-ΦΑΛ Πρόσκληση Κωδικός

Πρόσκλησης ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ 1892 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π
Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 Αξονας Προτεραιότητας 09 ο οποίος συγχρηματοδοτείται
από το ΕΚΤ με τίτλο Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή

Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο καθώς και την 1η τροποποίηση της Έκδοση
2/0 με αριθμ πρωτ 5153/08-12-2016 ΑΔΑ:73ΑΜ7Λ7-ΚΦΡ Κωδικός Πρόσκλησης
ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ 1892

7 Την με αριθμ 280/13-12-2016 ΑΔΑ:Ψ4Α8ΩΞΔ-ΘΘΜ απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Περάματος με θέμα Λήψη απόφασης για υποβολή απήματος
χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για δομή παροχής βασικών αγαθών
Κοινωνικό Παντοπωλείο παροχή συσσιτίου Δήμου Περάματος προϋπολογισμού234.000 € για 3 χρόνια με ίδια μέσα-ορισμός Εκπρ.-υπεύθυνου του έργου

8 Την με αριθμ πρωτ 23775/14021/14-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
του Δήμου Περάματος προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Αττικής

9 Το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα Δήμου Περάματος αναφορικά
με το Υποέργο 1 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή

Συσσττίου Δήμου Περάματος
10 Την με αριθμ πρωτ 5325/17-03-2017 ΑΔΑ:Ω06Κ7Λ7-Χ18 απόφαση της Περιφέρειας

Αττικής με θέμα Ένταξη της Πράξης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5003678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική2014-2020
11 Την υπ αριθμ 90/24-05-2017 ΑΔΑ:7ΣΥΣΩΞΔ-0θΔ απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Περάματος με θέμα Αποδοχή ένταξης της πράξης Δομή
παροχής βασικών αγαθών Δήμου Περάματος Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή συσσττίου

Δήμου Περάματος με κωδ ΟΠΣ 5003678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αττική 2014-2020 συνολικής δημόσιας δαπάνης 234.000,00 0 για 3 έτη

12 Την υπ αριθμ 44/19-04-2018 ΑΔΑ:ΩΗΒ6ΩΞΔ-ΡΦΩ απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Περάματος με θέμα Για Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης
Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Περάματος Κοινωνικό παντοπωλείο-παρο

χή συσσττίου Δήμου Περάματος με κωδικό ΟΠΣ 5003678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική 2014-2020
13 Την υπ'αριθμ πρωτ 34842/12630/30-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:"Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της
υπ'αριθμ 44/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος14 Την υπ αριθμ πρωτ 9995/9602/11-06-2018 ορθή επανάληψη βεβαίωση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος περί ύπαρξης πιστώσεων
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας

ανακοίνωσης
15 Την υπ'αριθμ πρωτ 141 10/13714/10-9-2018 βεβαίωση του Δήμου Περάματος

περί παροχής διευκρινήσεων επί του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα
αναφορικά με το έργο Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο
Παροχή Συσσιτίου Δήμου Περάματος

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουσυνολικά τεσσάρων 4 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αττική 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 στο Δήμο
Περάματος που εδρεύει στο Πέραμα Ν Αττικής 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 Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
υπηρεσίας σύμβασης ατόμων
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103 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Για τη στελέχωση της

δομής Κοινωνικό
Παντοπωλείο Παροχή

Συσοπίου Δήμου
Περάματος

Πέραμα
Ν Αττικής

ΔΕ Μαγείρων Ένα 1 έτος από την
υπογραφή της σύμβασης

με δυνατότητα ανανέωσης
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λήξη του Προγράμματος
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Για τη στελέχωση της Ν Αττικής Μάγειρα υπογραφή της σύμβασης
δομής Κοινωνικό με δυνατότητα ανανέωσης

Παντοπωλείο Παροχή ή παράτασης έως τη
Συσοπίου Δήμου λήξη του Προγράμματος

Περάματος

Κωδικός
θέσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανα κωδικό θέσης

101

102 104

103

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
τυπικό τυχόν προσθετά προσόντα

α Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας η Κοινωνικής Διοίκησης με
κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής

Επιστήμης Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωυα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ε.Α.Π ΑΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε
ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής η αλλοδαπής

αντίστοιχης ειδικότητας
η Πτυχίο η δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο

πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής

Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί ολες τις νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν Δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισηςτου άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα η απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης

ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή
Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης Αρχιμάγειρας chef ή αντίστοιχο πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης
ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν
1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΤΕΚ του τμήματοςτου β.δ 151/1971 ΦΕΚ 52Α Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών

υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστονΓ Γυμνασίου
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολής της αλλοδαπής
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο

τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών 3 ετών
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο απολυτήριο

τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριο

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
έξι 6 μηνών

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

ΜΙΑΚΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ TE και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο

των προς πλήρωση θέσεων που παρασχέθηκαν σε συγχρηματοδοτού
μενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξηΚΩΔΙΚΟΙ

ΘΕΣΕΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης κατά
περίπτωση από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος

Κοινωνικού Λειτουργού ή μετά την ημερομηνία της Βεβαίωσης
πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος

του Κοινωνικού Λειτουργού βλ αντίστοιχα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ
Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Α ή
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώσεων

Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ για τις συγχρηματοδοτούμενες

δράσεις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κέντρα Κοινότητας

Δομές Αστέγων ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 13 Πιστοποιητικά απόδειξης

εμπειρίας
103 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών

με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής Για

την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές

περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Ανακοινώ
σεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ για τις συγχρημα
τοδοτούμενες δράσεις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κέντρα Κοινότητας

Δομές Αστέγων ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 13 Πιστοποιητικά από
δειξης εμπειρίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ
ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και
δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΘΕΣΕΩΝ
102.104

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση
Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ για τις
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών
Κέντρα Κοινότητας Δομές Αστεγων1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 13 Πι
στοποιητικα απόδειξης εμπειρίας

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας γιο όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικό

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ ΠΑ ΠΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ βλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ενότητα Ε ιπτοενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απααούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότηταΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II του

ανωτέρω Παραρτήματος
ΠΡΟΣΟΧΗ

• Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαπούνται από την Ανακοίνωση

πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΟΧ ΠΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ™ με σήμανση έκδοσης26-05-2017 και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου II με τίτλο
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ• Γιο την απόδειξη της αναπηρίας του απούντος θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά

που προβλέπονται στην υπ αριθμ πρωτ
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/ΟΙΚ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΦΕΚ 272 6.2.201 7/τ Β στοιχείο 12 του Κεφαλαίου II του ΠαραρτήματοςΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 26-05-2017
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ ΠΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ με σήμανση έκδοσης 26/05/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή απήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένοαπό αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξου^οδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένηαπό δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Περάματος Λεωφόρος Δημοκρατίας28 Τ.Κ 18863 Πέραμα Ν Αττικής απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού υπόψη κος Ζουμπούλη Αικατερίνης τηλ Επικοινωνίας 2132037210 και
2132037215

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των απήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίωνΚάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο

κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών

προσωπικού σε μία ή περισσότερες απήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηοΗΟυ από την

περαιτέρω διαδικασία Κατ εξαίρεση σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα
κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονταιτόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο

ιιποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ Στην περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει

κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που επιδιώκει

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 σνόρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Περάματος εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μετοτγενέστερη της δημοσίευσης σπς εφημερίδες Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα

δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη

εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στην υπηρεσία

μας στην ανωτέρω διεύθυνση β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα

ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες Έντυπα
Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
www.kep.gov.gr απ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες

αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες m
Έντυπα Διαδικασίες ΰ Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ

Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του ΠΑ 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου νια την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ 3 του
άρθρου 21 του Ν 2190/1994

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το ΠαράρτημαΑνακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ για τις συγχρηματοδοτούμενες

δράσεις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κέντρα Κοινότητας
Δομές Αστέγων1 με σήμανση έκδοσης 26-05-2017 το οποίο περιλαμβάνει I οδηγίεςγια τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα

κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με πς ισχύουσες κανονιστικές

ρυθμίσεις και il τα δικαιολογητικά που απαπούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβασηστο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα

μέσω της ίδιας διαδρομής1 που ακολουθείται και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή Κεντρική σελίδα Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες

Διαγωνισμών φορέων Ο ρ Χρόνου ΣΟΧ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

http://www.innews.gr
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