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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                        Ηεξά Πόιε Μεζνινγγίνπ, 1/08/2017                
Π.Δ. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ                Αξ. πξση. : 15.936 
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

 
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  3 / 2017 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

ζην πιαίζην ηνπ  

Δπηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο « Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» 

Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο  

« Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ»  

Σίηινο πξάμεο 

«Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ» 

 
 

Ο ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
  
 

Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 3812/2009 «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 234/Α΄). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η.Α΄/3-3-1994), όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 

4430/2016 (ΦΔΚ 205/η.Α΄/31-10-2016).  

3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

4.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

5.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 « α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16-6-2012) ζην Διιεληθό δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η.Α’/23-12-

2014).  

6.Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4403/2016 (ΦΔΚ 125/η.Α’/7-7-2016) 

7.Σελ ππ’ αξηζ.Γ23/ΟΗΚ.14435-1135 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε « Καζνξηζκόο 

ειάρηζησλ πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο» (ΦΔΚ 854/η.Β’/30-3-

2016). 
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8.Σελ αξηζ. πξση. 4232/6-10-2016 (ΑΓΑ: ΧΞ5Γ7Λ6-ΡΓ7) απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε 

Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: Έληαμε ηεο πξάμεο «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ηεξάο 

Πόιεο Μεζνινγγίνπ» κε θσδηθό ΟΠ 5002004 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020». 

9.Σελ ππ' αξηζ. 295/2016 (ΑΓΑ: 687ΦΧΡΕ-ΦΛΓ),  απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ, ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή έληαμεο ηεο πξάμεο, 

«Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ» κε θσδηθό ΟΠ 5002004 ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020». 

10.Σελ ππ' αξηζ. 178/2016, κε Αξηζ. πξση. 1867/30-11-2016 (ΑΓΑ: 6Π6ΚΧΡΕ-Σ6Φ),  

απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε κε ίδηα 

Μέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1: κε ηίηιν « Κέληξν Κνηλόηεηαο θαη Παξάξηεκα Ρνκά Γήκνπ 

Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ ηεο πξάμεο, «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ηεξάο Πόιεο 

Μεζνινγγίνπ» κε θσδηθό ΟΠ 5002004 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή 

Διιάδα 2014-2020». 

11.Σελ ππ' αξηζ. 23/2017 (ΑΓΑ: ΧΓΛΟΧΡΕ-ΥΦΜ),  απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο, «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ηεξάο Πόιεο 

Μεζνινγγίνπ» κε θσδηθό ΟΠ 5002004 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή 

Διιάδα 2014-2020». 

12.Σελ κε αξηζ. πξση. Σ.Σ. 3403/16-2-2017 βεβαίσζε ηεο πξντζηακέλεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ, πεξί ύπαξμεο 

εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό 

πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο. 
  

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) 

αηόκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Ηεξάο Πόιεο 

Μεζνινγγίνπ» κε θσδηθό ΟΠ 5002004 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή 

Διιάδα 2014-2020», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο « Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, 

πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο θαη ησλ 

Γηαθξίζεσλ» . 
Σνπ ΓΖΜΟΤ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ, πνπ εδξεύεη ζην Μεζνιόγγη, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, 
αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ 
ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ 
Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ 

ΜΔΟΛΟΓΓΗ 
ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ 

ΠΔ Παηδαγσγόο 

«Έλα (1) έηνο από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο» 

 
 
1 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Πηπρίν ή Γίπισκα Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ή 

Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο, ή Φηινιόγσλ, ή Φηινζνθηθήο ρνιήο ή 

Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο,  ή  Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο, ή ηζόηηκνη ηίηινη ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 

Γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα : (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ , (ii) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ . 

Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. 

Kαιή γλώζε δεύηεξεο μέλεο Γιώζζαο 

5. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ή  ζηηο Δπηζηήκεο 

ηεο αγσγήο ή ηεο Δηδηθήο Αγσγήο . 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

 

 Πηπρίν ή Γίπισκα Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ή 

Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο, ή Φηινιόγσλ, ή Φηινζνθηθήο ρνιήο ή 

Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο,  ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο, ή ηζόηηκνη ηίηινη ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 

Γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα : (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ , (ii) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ . 

3.Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο . 

 

Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

 Ζ 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) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
 

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

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 … … 

κνλάδεο 20 40 60 80 100 … … 

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

        4. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΗ ΑΝΧ (80 κνλάδεο) 
 
         5. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (ΠΔ  νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40) 

θαηεγνξία  ΠΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

 
 

        6. 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 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΔ  
 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε κίζζσζεο 
έξγνπ ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζεο ζέζεο πνπ παξαζρέζεθε ζε 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δνκέο θαη δξάζεηο ζπλαθείο κε επάισηεο νκάδεο θαη θνηλσληθή 
έληαμε.  

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
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Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) γηα ηηο 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο «Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα 

Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ»- ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΙ., ζηνηρείν 13. Πηζηνπνηεηηθά 
απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» γηα ηηο 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο «Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα 

Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   
 
 

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ 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”» 
δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.  
 

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”» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο 29/11/2016 θαη ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απόδεημε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε 
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ζήκαλζε έθδνζεο «22-11-2016» θαη (Α2) Απόδεημε Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο 
«25.2.2016» λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Ηεξάο Πόιεο Μεζνινγγίνπ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 
όπσο ηζρύεη). 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.5 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, 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: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 31, ΣΚ. 30200 ΜΔΟΛΟΓΓΗ, 
απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνύ, ππόςε θαο Γθηάθε Μαξίαο (ηει. επηθνηλσλίαο: 2631360988). ηελ πεξίπησζε 
απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε 
ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

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. Ζ 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 ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 
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). Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο 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΄ επηθνπξίαο .  

2. Ζ θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από 
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (ρξόλνο αλεξγίαο, αλήιηθα ή ελήιηθα 
πξνζηαηεπόκελα θαηά ην λόκν ηέθλα, ηδηόηεηα άγακνπ, δηαδεπγκέλνπ ή ελ ρεξεία γνλέα, 
αλαπεξία ηνπ αηηνύληνο θαη απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία από απαζρόιεζε ζε 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δνκέο θαη δξάζεηο ζπλαθείο κε επάισηεο νκάδεο θαη θνηλσληθή 
έληαμε). 
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3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην 
δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός ανήλικών ή ενήλικων προστατεσόμενων κατά το νόμο τέκνων) 
θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ 
θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 

 
 

 

Σα θσιύκαηα  ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ Π.Γ. 164/2004 ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ  
ζηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ. 

 
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 ζηα θαηαζηήκαηα ησλ γξαθείσλ 
καο, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη 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. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζηελ ππεξεζία καο (ηαπξνπνύινπ 
31 – Μεζνιόγγη) 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  
 

Ζ 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 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 ΑΔΠ 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 πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
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έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, αιιά θαη ζηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) 
Απόδεημε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «22-1-2016» θαη (Α2) Απόδεημεο 
Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «25.2.2016», κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ 
ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη 
θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο 
 Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  

 
 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  
ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
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