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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ufV αριθ ΣΟΧ 1/2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

για Tis αυγχρηματοδοτούμενεβ δράοειε ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΟΝ ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 Προώθηση ms KoivcoviKris ενταξπβ και καταπολέμηση Tns φτώ
χειαβ και διακρίσεων Διασφάλιση ms κοινωνικήβ auvoxns
ουγχρηματοδοτούμενοβ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
TMos Πράξηβ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ MIS 5002538
Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Exovras υπόψη
1 Tis διατάξειε του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 Σύσταοπ ανεξάρτπτηε apxhs για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησηε ΦΕΚ 28/τ Α73-3-1 994 ôncos έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σε συνδυασμό με os διατάξει του άρθρου 74 του Ν 4430/201 6 ΦΕΚ 205/Τ.Α/31 1 0-201 6
2 Tis διατάξει του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική ms Αυτοδιοίκησηε και ms Αποκεντρωμένα
Διοίκησηβ Πρόγραμμα Καλλικράτηβ ΦΕΚ87/Τ.Α/07-6-201 0 ôttùjs έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Tis διατάξειε του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιττκών Διοικητικών

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ 54/τ Α 1 4-3-201 2
4 Tis διατάξειε του Ν 4314/2014 α Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 β Ενσωμάτωση Tns Οδη
γίαε 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Tns 3™ Ιουνίου 2012 EE L
156/16.6.2012)στο Ελληνικό δίκαιο τροποποίηση του Ν.3419/2005 Α 297 και άλλε3 διατά
ξειε ΦΕΚ 265/T.A 23-1 2-201 4
5 Tis διατάξεκ Tns παρ 5 του άρθρου 14 του Ν 4403/2016 ΦΕΚ 1 25Λ.Α 7-7-201 6
β Tis διατάξει του άρθρου 61 του Ν 4674/2020 ΦΕΚ 53/Α 1 1-3-2020
7 Tis διατάξει του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου ms από 30/3/2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α 75/3 1 3-2020
ôn<us κυρώθηκε με το Ν 4684/2020(ΦΕΚ β A 25-4-2020
8 Την un αριθ Δ25/οικ.22052/25/1 5-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚαθορισμόΞ προδιαγραφών

λειτουργίαβ των Κέντρων Koivôtotos ΦΕΚ 1801/Τ.Β724-5-2017
9 Τηνυη αριθμ πρωί 2746/11-07-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ1ϋΗ-(13-07-2016 Πρόσκληση Κω
δικόε Πρόοκληοηβ ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ 1662 ms Ειδικήβ Υηηρεσίαβ Διαχείρισηβ Ε Π Περιφέρεπ
as Ατηκήβ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 201 4-2020 Άξο
vas Προτεραιότηταε 09 ο onoios συγχρηματοδοτείται αηό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με
τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
10 Την un αριθ πρωτ 40068/05-10-2016 Αίτηση Χρηματοδότηοηβ στο Ε Π Αττική 201 4-2020
του Δήμου Γλυφάδαε στον Α Π Προώθηση ms KoivajviKnsEvTa^ns και Καταπολέμηση ms Φτώ
χειαε και Διακρίσεων Διασφάλιση ms Κοινωνικήε Συνοχήε
11 Τηνυπ αριθ πρωτ 4107/23-12-2016 Απόφαση Tns Περιφερειάρχη Απικήε με θέμα Ένταξη

ms Πράξηε Κέντρο Κοινότηταε Δήμου Γλυφάδαβ με Κωδικό ΟΠΣ 5002538 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Αττική 201 4 2020
12 Την un αριθ πρωτ 35/15-02-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφά
öas με θέμα Λήψπ Απόφαση υλοποίποηβ για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου Α/Α 1

Κέντρο Κοινότηταβ Δήμου Γλυφάδαα ms Πράξηε Κέντρο KoivômTas Δήμου Γλυφάδαε
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με κωδικό ΟΠΣ MIS 5002538
13 Το υπ αριθμ πρωτ 117366/05-1 1-2018 έγγραφο τηε Ειδικήε Υπηρεσίαε Συντονισμού και Πα

ρακολούθησπε Δράσεων Ε.Κ.Τ με θέμα Παράταση λειτουργίαε Δομών και διεύρυνση των παρεχόμενων

υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ
14 Το υπ αριθ πρωτ 2583_201 9/06Ό9-201 9 έγγραφο τηε Ειδικήε Υπηρεσίαε Διαχείρισηε Επιχειρησιακού

Προγράμματοε ΠΕ Αττικήβ με θέμα Οδηγίεε τροποποίπσηε των ΑποφάσεωνΈντα
ξηε των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
15 Την υπ αριθ 158/31-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδαε με
θέμα Λήψη απόφασηε για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων ορισμένου

χρόνου που θα συναφθούν για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματοε Αττική
2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 Προώθηση Tns Κοινωνικήε'Ενταξηε και Καταπολέμησα

Tns Φτώχειαε και Διακρίσεων-Διασφάλιοη ms Κοινωνικά Συνοχήε συγχρηματοδοτού
μενοε αηό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
16 Την υπ αριθ πρωτ 2431/23-01-2020 Απόφαση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδαε
με θέμα Λήψη απόφασηε για την τροποποίηση ms un αριθ 35/201 9 Απόφασπβ του Δημοτικού

Συμβουλίου για την υλοποίηση με_ίδια υέσα του Υποέργου Α/Α 1 Κέντρο Κοινότηταε Δήμου
Γλυφάδαε Tns Πράξηε Κέντρο Κοινότηταε Δήμου Γλυφάδαε με κωδικό ΟΠΣ MIS 5002538
1 7 Το από 05/03/2020 Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξηε ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με κωδικό Πράξηε/MIS ΟΠΣ
5002538
18 Την υπ αριθ πρωτ 675/05-03-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικήε με θέμα

Τροποποίηση ms Πράξηε ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα Αττική 201 4-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5002538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αττική 2014-2020

1 9 Τον Οργανισμό Εσωτερικήε Υπηρεσίαε του Δήμου Γλυφάδαβ ΦΕΚ 5027/τ Β 31

12-2012 όπωε τροποποιήθηκε και ισχύει
20 Τπν υπ αριθ πρωτ 1 1730/06-05-2020 σε ορθή επανάληψη βεβαίωση του Δήμου

Γλυφάδαε περί ύπαρξπε πιστώσεων για την κάλυψη Tns Ôanâvns μισθοδοσίαε του υπό πρόσληψη

προσωπικού Tns napoùoas ανακοίνωσηε
21 Το από 1 1-08-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Γλυφάδαε σχετικά με την ηλεκτρονική

υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων
Ανακοινώνει
Τπν πρόσληψη με σύμβαση εργασίαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων
4 ατόμων για την_υλοποίηση Tns Πράξηε Κέντρο Κοινότηταε Δήμου Γλυφάδαε στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματοε ΑΤΤΙΚΗ 201 4-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕ
ΩΝ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ με κωδικό ΟΠΣ MIS 5002538 στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματοε ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 στο Δήμο Γλυφάδα3 που εδρεύει
στη Γλυφάδα του Ν Απικήε και συγκεκριμένα του εξήε ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια

σύμβασήε αριθμού ατόμων Βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν

πρόσθετα προσόντα Βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θίσηβ

Κωδικόβ
θέσηβ Υπηρεσία Εδρα υπη

pEOias
Ειδικότητα Διάρκεια σύμ

Baons
Αριθμόβ
ατόμων
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ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Για τπ στελέχωση

ms Δο
μήβ Κέντρο
Koivoinras Δήμου

Γλυφάδαβ

ΓΛΥΦΑΔΑ
Ν ΑπικήΞ

ΠΕ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
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Tns σύμβασήε
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ισόχρονη με τη
διάρκεια του
Προγράμματοε

2

102

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Για τη στελέχωση
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Γλυφάδαβ
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ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Αηό την υπογραφή
ms σύμβασήε

και για διάρκεια
ισόχρονη με τη
διάρκεια του
ΠρογράμματοΒ

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέοηβ

Κωδικόβ
θέσηβ

Τίτλοβ σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα τυπικό τυχόν πρόσθετα προσόντα
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α Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικήβ Εργασίαβ ή Κοινωνικήβ Διοίκησηβ με κατεύθυνση

Κοινωνικήβ Εργασίαε ή Κοινωνικήβ Διοι'κησηε και Πολιτικήβ Επη

στήμηβ Κοινωνικήε Διοίκησπε με κατεύθυνση Κοινωνικήβ Εργασίαε ΑΕΙ ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε Α Π
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογήε ΠΣ.Ε ΑΕΙ τηε ημεδαπήε ή ιοό
τιμοε τίτλοε σχολών Tns ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματοε Κοινωνικήε Εργασίαε ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογήε ΠΣ.Ε ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά

ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογήε
Π.Σ.Ε.)ΤΕΙ Tns ημεδαπήε ή ισότιμοε τίτλοε σχολών ms ημεδαπήε ή αλλοδαπήε

avTÎOTOixns ειδικότηταε ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμοε τίτλοε Tns ημεδαπήε ή αλλοδαπήε avriOToixns ειδικότηταε
Β Άδεια άσκησηε επαγγέλματοε Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικήε Ερ
Yaoias ή Βεβαίωση ότι πληροί όλεε Tis νόμιμεε προϋποθέσειε για την άσκηση

του επαγγέλματοε Κοινωνικού Λειτουργού
γ Ταυτότητα μέλουε του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδοε
ΣΚΛΕ η οποία να είναι οε ιοχύ ή Βεβαίωση εγγραφήε υποβολήε ετήσι
as δήλωσηε στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ άρθρο 78 1 1 0
του ν 4488/201 7 Α 1 37 η οποία να είναι οε ισχύ μέχρι το τέλοε Φεβρουαρίου

του επόμενου έτουε από την έκδοσή ms
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α Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίαε ή Φιλοοοφία3 Παιδαγωγικήε και Ψυχολογίαε
με ειδίκευση στην Ψυχολογία για αποφοίτουε έωε 31/1 2/1 993 που πληρούσαν

Tis προϋποθέσει του ν 991/1 979 Α'278 όπωε ισχύει ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων

Σπουδών Επιλογήε ΠΣ.Ε ΑΕΙ Tns ημεδαπήε ή ισότιμοε τίτλοε
σχολών Tns ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
Β Άδεια àaKnans επαγγέλματοε Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλεε
Tis νόμιμεε προϋποθέσει για την άσκηση του επαγγέλματοε του Ψυχολόγου

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίαε
από 18 έωε 65 ετών

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η αειρά κατάταξηε μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με Βάση τα ακόλουθα κριτήρια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 100 μονάδεβ για 4 μήνεβ ανεργίαε και 25 μονάδεβ
ανά μήνα ανεργίαβ άνω των 4 μηνών με ανώτατο όριο tous 12 μήνεβ

μήνεε 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 και άνω
μονάδεε 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 27 300

2 ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ
20 μονάδεβ για κάθε τέκνο

αριθμόε τέκνων 1 2 3 4 5
μονάδεε 20 40 60 80 10

3 ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ 25 μονάδεβ
4 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50 ΚΑΙ ΑΝΩ 80 μονάδεβ
5 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15 μονάδεβ ανά μήνα εμπειρίαε και έωβ 40 μήνεβ
μήνεε
εμπειρία8

2 3 4 5 6 7 8 9 Ίο 37 38 39
40 και
άνω

μονάδεε 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 555 570 585 600

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΕ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ TE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Os Βαθμολογούμενη εμπειρία για τουε παρακάτω κωδικσύε θέσεων νοείται π απασχόληση με
σχέση εργασίαε ή σύμβαση μίσθωσηε έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση εηαγ
γέλματοε σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των npos πλήρωση θέσεων

που παρασχέθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενεβ δομέε και δράσειβ συναφείβ με
ευάλωτεβ σμάδεε και κοινωνική ένταξη
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101 102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τπν απόκτηση τηβ ζητούμενηε κατά

περίπτωση από την παρούσα ανακοίνωση άδειαε άσκησηβ επαγ
γέλματοβ ή Βεβαίωσηε ηλήρωσηε των νομίμων προϋποθέσεων για
τπν άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματοε

Πα την απόδειξη τηε εμπειρίαε αυτήε Βλ δικαιολογητικά περίπτωση Α ή
Ειδικέβ περιπτώσει απόδειξηβ εμπειρίας του Παραρτήματοε Ανακοινώσεων

Συμβάσεων Εργασίαε Ορισμένου Χρόνου ΣΌΧ για τιε ουγ
χρηματοδοτούμενεε δράσειε Δομέε Πσροχήε Βασικών Αγαθών Κέντρα

Κοινότηταε Δομέε Αστέγων ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 13 Πιστοποιητικά

απόδειξηε εμπειρίαε

Οι τρόποι υπολογισμού Tns εμπειρίαε για όλεε τιε ειδικότητεε περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ ΠΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΓ4ΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 8λ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ενότητα Ε υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι γιο την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών
ιδιοτήτων tous και Tns εμπειρίαε tous οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosopiko@glyfada.gr όλα τα απαιτούμενα αηό την παρούσα

ανακοίνωση και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ με σήμανση
έκδοσπε 02-12-2019 δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματοε

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η αίτηση συμμετοχήβ που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο πρέπει απαραι τήτωβ

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφεβ σιτήσειβ δεν γίνονται

δεκτέβ

Τίτλοι πιστοποιητικά και Βεβαιώσει τηβ αλλοδαηήβ που απαιτούνται από την Ανακοίνωση
πρέπει απαραιτήτωε να συνοδεύονται αηό επίσημη μετάφραση tous στην ελληνική γλαχχια
και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ ΠΑ ΤΊΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ με σήμανση έκδοσηβ 2-12-2019 και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του
Κεφαλαίου II με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Οι άδειεε άσκησηε επαγγέλματοε ή άλλεε επαγγελματικέε άδειεε ή Βεβαιώσει ή πιστοποιητικά

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποΒολήε τηε αίτησηε συμμετο
χήε και τηε λήξηε Tns προθεσμίαε υποΒολήε αυτήε όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψηε

Για._την απόδειξη τηβ αναπηρίαβ του αιτούντοε θα πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

που προβλέπονται στην υπ αριθμ πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017
απόφαση τηε Υπουργού Διοικητικήε Ανασυγκρότηοηε ΦΕΚ 272/6.2.201 7/τ.Β στοιχείο
12 του Κεφαλαίου II του Παραρτήματοε ΣΟΧ με σήμανση έκδοσηβ 2-12-2019

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίαε Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

με σήμανση έκδοσηε 02-12-2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δημοσίευση τηβ ανακοίνωσηβ
Περίληψη τηε παρούσαε ανακοινωσηε η οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίαε

και όλα τα στοιχεία του άρθρου 2 1 παρ 8 του Ν 2 1 90/1 994 όπωε ισχύει να δημοσιευθεί σε
δύο 2 ημερήσιεε ή εβδομαδιαίεε τοπικέε εφημερίδεε του Νομού Αττικήβ εφόσον εκδίδονται
Σε περίπτωση ηου εκδίδεται μία εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο 2 φορέε
Ανάρτηση ολόκληρηε τηε ανακοίνωσηε μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίαε

Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ για Tis συγχρηματοδοτούμενεε δράσειε Δομέε napoxâs Βασικών

Αγαθών Κέντρα Κοινότηταε Δομέε Αστέγων με σήμανση έκδοσηε 02-1 2-201 9 να γίνει
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματοε του Δήμου Γλυφάδαβ και στο δικτυακό

τόπο αυτού www.glyfada.gr θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησηβ στο
φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 9 του Ν 21 90/1 994 όπωε ισχύει το οποίο θα αποσταλεί
αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail eox@asep.gr είτε στο fax 21 0 6467728 ή 213 1 3191 88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήβ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ουμηληρώοουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ατεπ ΣΟΧ.5 και
να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosopiko®
glyfada.gr
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η αίτηση συμμετοχήβ πρέπει απαραιτήτωε να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική

υπογραφή Ανυπόγραφεβ αιτήσειβ δεν γίνονται δεκτέβ
Κάθε υποψήφιοε δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσειε μίαβ μόνο κατηγορί
αβ προσωπικού ΠΕ ή TE Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία
ή περισσότερεε αιτήσειε συνεπάγεται αυτοδικαίωε σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτή
οεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία
Η προθεσμία υποΒολήε των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρεβ υηολογιζόμενεε ημερολογιακά

και αρχίζει αηό τπν επόμενη ημέρα τηε τελευταίαε δημοσίευσηε τηε παρούσαε σε τοπικέε
εφημερίδεβ ή τηε ανάρτησήε τηε στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματοε του

Δήμου Γλυφάδαβ και στο δικτυακό τόπο αυτού www glyfada.gr ψοουν η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη τηε δημοσίευσηε oris εφημερίδεβ Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την

παρέλευση ολόκληρηε τηε τελευταίαε ημέραε και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια

αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη τηε προθεσμίαε μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώνταε από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή
Πολίτεβ Έντυπα Διαδικασίεβ Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ β στα
κατά τόηουε Κέντρα Εξυππρέτησηε Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τουε διεύθυνση
www.kep.gov.gr απ όπου μέσω rns διαδρομήε Σύνδεσμοι Ανεξάρτητεβ και άλλεβ αρ
χέβ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση οτα έντυπα μέσω τηε διαδρομήε Πολίτεβ Έντυπα Διαδικασίεβ
Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μαε επεξεργαστεί τιε αιτήσειε των υποψηφίων τουε κατατάσσει βάσει των κριτηρίων

του νόμου όπωβ αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα τηε ανακοίνωσηε Η κατάταξη
των υποψηφίων Βάσει Tns οποίαε θο γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση

εργασίαε ορισμένου χρόνου πραγματοποιείται ωε εξήε
1 Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα τηε ειδικότη
ταε και ακολουθούν οι έχοντεε τα επικουρικά Α Β επικουρίαβ κ.ο.κ
2 Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα κύρια ή επικουρικά)ν\νετα κατά

φθίνουσα σειρά με Βάση τη συνολική Βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα

κριτήρια κατάταξηε xpôvos avepyias ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα

ιδιότητα άγαμου διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα αναπηρία του αιτούντοε και αποδεδειγμένη

εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε συγχρηματοδοτουμενεβ δομέβ και δράσειβ συνα
φείε με ευόλωτεε ομάδεβ και κοινωνική ένταξη
3 Στην περίπτωση ισοΒαθμίαβ υποψηφίων στη συνολική Βαθμολογία προηγείται ουτόε που έχει
τιε περισσότερεε μονάδεε στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο xpôvos ανεργιαε)κα αν αυτέε
συμπίπτουν αυτόε που έχει τιε περισσότερεε μονάδεε στο δεύτερο κριτήριο αριθμόε ανήλικων
ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων)\<,α ούτω καθεξήε Αν και πάλι ισοβαθμούν
προηγείται ο μεγαλύτεροε στην ηλικία με Βάση την ημερομηνία γέννησήε του ενώ αν εξαντληθούν

όλα τα κριτήρια η μεταξύ τουε σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση

Τα κωλύματα τηβ οκτάμηνηβ απασχόλησηβ και του Π.Δ 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ

στην περίπτωση πρόσληψηε προσωπικού με σύμβαση εργασίαε ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων τηβ παρ 3
του άρθρου 21 του Ν 2190/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων π υπηρεσία μαε θα αναρτήσει το αργότερο μέσα σε είκοσι

20 ημέρεβ από τη λήξη τηβ προθεσμίαβ υποΒολήε των αιτήσεων συμμετοχήβ
tous πίνακεβ κατάταξηβ των υποψηφίων στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο τηε υπηρε
σίαε μαε www.glyfada.gr τουε οποίουε πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ
ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησηβ σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 1 1 του
Ν 2190/1994 όπωε ισχύει το οποίο θα υπογραφεί από δύο 2 υηαλλήλουε τηε υπηρεσίαε Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail sox@asep.gr είτε στο fax
210 6467728 ή 213 1319188
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στουε ενδιαφερόμενουε π άσκηοη ένστασηβ μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα 10 ημερών υπολογιζόμενεβ ημερολογιακά η οποία
αρχίζει αηό την επόμενη ημέρα τηε ανάρτησήβ tous Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά
με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl
enstasi@a8ep.gr και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολήε παραβόλου

είκοσι ευρώ 20 € που έχει εκδοθεί είτε μέσω τηε εφαρμογήε του ηλεκτρονικού
παραβόλου e-παράβολο βλ λογότυπο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ στον διαδικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ www.a8ep.gr είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ Ο υποψήφιοβ πρέ
πεινα_αναγράψ_ει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου οτην^νοταση και να καταβάλει το αντίτιμο
του ηλεκτ^ρνικρύ παραβόλου μέχρι τη λήξη ηροθεσμίοε υηοβολήε των ενστάσεως Σε περίπτωση

ηου η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντόε τριών 3 εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα

των αιτήσεων kch των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξηε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

από την υπογραφή τηβ σύμβασηβ μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξηε των υποψηφίων

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων Βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ
ηου συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα ενώ απολύονται

οι υποψήφιοι ηου δεν δικαιούνται πρόολπψηε Βάσει τηε véas κατάταξηε Οι απολυόμενοι
λαμβάνουν τιε αποδοχέε ηου προβλέπονται για την απαοχόληοή τουε έωε την ημέρα τηε αηόλυ
ons χωρίε οποιαδήποτε αποζημίωση αηό την αιτία αυτή
Προοληφθέντεε οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη ins σύμβασήε tous αντικαθίστανται με
άλλουε από τουε εγγεγραμμένουε και δισθέσιμουε στον πίνακα τπε οικείοι ειδικότηταε κατά τη

σειρά εγγραφήε τουε σε αυτόν
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσηε των πινάκων
από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικοτάστασηε αποχωρούντων υποψηφίων απασχολούνται νια το υπολειπόμενο

κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεωε τηε εγκεκριμένηβ δι
άρκειαβ τηε σύμβασήε εργασίαε ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τηβ παρούσαβ ανακοίνωσηβ αποτελεί και το Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίαβ Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ για τιε συγχρημα
τοδοτούμενεβ δράσειβ Δομέε Παροχήβ Βασικών Αγαθών Κέντρα Κοινότηταε Δο
μέβ Αστέγων με σήμανση έκδοσηβ 02-12-2019 το οποίο περιλαμβάνει ϊ οδηγί
εβ για τη συμπλήρωση τηβ αίτησηβ υπευθυνηβ δήλωσηβ με κωδικό έντυπο αςεπ
ΣΟΧ.5 σε συνδυασμό με εηισημάνσειβ σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα

κριτήρια κατάταξηβ των υποψηφίων σύμφωνα με τιβ ισχύουσεβ κανονιστικέβ
ρυθμίσειβ και π τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή tous
στη διαδικασία επιλογήβ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα

αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα
μέσω τηβ ίδιαβ διαδρομήβ που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου

τηβ αίτησηβ δηλαδή Κεντρική σελίδα Πολίτεβ Έντυπα Διαδικασίεβ
Διαγωνισμών φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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