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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2016
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση της πράξης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ _ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ &
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:
1.

Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 49, αριθμ. πρωτ. 206136/ οικ.6.1473
/14-03-2012 (ΑΔΑ:Β443Λ-6Ρ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 4 «Πλήρης
Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία
Ίσων Ευκαιριών», για υποβολή προτάσεων υλοποίησης Σχεδίων Δράσης
που αφορούν στη δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας
υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας»,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

2.

Την

υπ' αριθμ.

2.15224/6.3507/26-6-2012

απόφαση

Ένταξης

της

Πράξης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

_

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΟΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΥΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

–

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ», με κωδικό ΜΙS
377119

στο

Επιχειρηματικό

Πρόγραμμα

“Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

Δυναμικού”.
3.

Την υπ' αριθμ. 4.34425/6.6144/25-2-2015 Απόφαση 1ης Τροποποίησης
της πράξης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΗΜΟΥΣ

_

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
–

ΣΤΟΥΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ».
4.

Την υπ' αριθμ 5.18231/6.2519/10-7-2015 Απόφαση 2ης Τροποποίησης
της πράξης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΗΜΟΥΣ

_

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
–

ΣΤΟΥΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ».
5.

Την υπ' αριθμ 60801/4354/23-12-2015 Απόφαση Ανάθεσης πράξεων
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ».

6.

Το άρθρο 49, παρ. 3 του Ν.4351/2015 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
164/Α/4-12-2015 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης
του χρόνου υλοποίησης της

Πράξης «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ _ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ» ήτοι
έως την 30-6-2016.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 30/6/2016), οκτώ (8)
ατόμων για την υλοποίηση του έργου «Επιστημονική Εταιρεία για την

Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη _ Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου
Αττικής & Λυκόβρυσης - Πεύκης».
Η πράξη με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ _ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ», χρηματοδοτείται από
το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το έργο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ _ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ

–

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ»,

υλοποιείται στα

πλαίσια

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,
συνεργασίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

της

ΣΥΝΟΧΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

–

με

ΓΙΑ

το

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,

ΤΗΝ

ΔΗΜΟΥΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ, ως Συμπράττοντες Φορείς.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσληφθούν οκτώ άτομα σύμφωνα με τις
ειδικότητες του ΠΙΝΑΚΑ Α

και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα του

ΠΙΝΑΚΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
201

202
203

Δομή

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Ανοιχτό Κέντρο
Ημερήσιας
Υποδοχής Αστέγων
Ανοιχτό Κέντρο
Ημερήσιας
Υποδοχής Αστέγων
Ανοιχτό Κέντρο
Ημερήσιας

ΠΕ / ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

1

ΠΕ / ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

204
304
402
403
501

Υποδοχής Αστέγων
Ανοιχτό Κέντρο
Ημερήσιας
Υποδοχής Αστέγων
Δομή Παροχής
Συσσιτίων
Κοινωνικό
Φαρμακείο
Κοινωνικό
Φαρμακείο
Δημοτικός
Λαχανόκηπος

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΒΟΗΘΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕ / ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού και
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

201, 501

ή
Πτυχίο ή 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.

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
202

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού συλλόγου
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή βοηθού νοσηλευτή

203

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής 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
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
(ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

204

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους 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 Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής. Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων
1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

304

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος
Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους 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 Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 19791980 θα γίνονται δεκτοί.

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού.
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

402

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει
χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου

και
403

β) Οποιοσδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ) εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις συμμετοχής:


να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή
να

είναι

ομογενείς

ή

μετανάστες

με

δικαίωμα

διαμονής

και

απασχόλησης στη χώρα μας


να είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών.



να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, στα
Τυπικά Προσόντα και στα Κριτήρια Αξιολόγησης. Τα Τυπικά Προσόντα

αφορούν στα Απαιτούμενα Προσόντα, σύμφωνα με τη Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, ελέγχονται και ανάλογα με το αν ο/η υποψήφιος/-α διαθέτει
τα ζητούμενα προσόντα συμμετέχει στην επόμενη φάση αξιολόγηση, αλλιώς
στην αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται.

Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων


Πρόσθετες γνώσεις / δεξιότητες και συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις



Κοινωνικά Κριτήρια (χρονικό διάστημα ανεργίας, ατομικό εισόδημα,
μέλος ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οικογενειακή κατάσταση κλπ).



Εργασιακή εμπειρία (προηγούμενη προϋπηρεσία σε επαγγελματική θέση
ή αντικείμενο απασχόλησης συναφή με το αντικείμενο της
συγκεκριμένης κοινωνικής δομής)



Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά (επικοινωνία, ικανότητα ανταπόκρισης στις
απαιτήσεις του έργου, επαγγελματικοί στόχοι – ενδιαφέρον, συνολική
παρουσία του)

 Βαθμός Εντοπιότητας
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης ελέγχονται κι εν συνεχεία, με εξαίρεση αυτού της
Εντοπιότητας, βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

1.

Κατηγορία
Κριτηρίων
Αξιολόγησης

Πρόσθετες
γνώσεις/
Δεξιότητες

Κριτήριο
Αξιολόγησης
Πρόσθετοι Τίτλοι
Σπουδών

Χρήση Η/Υ

Ανάλυση
Ανάλογα με το βαθμό
συνάφειας με το
αντικείμενο του Έργου
Ανάλογα με την κάλυψη των
ενοτήτων πιστοποίησης
δεξιοτήτων μέσω
αναγνωρισμένων
πιστοποιητικών

Βαθμός

0-25

0-25

Κλιμάκ
ωση

Συμμετοχή σε
Προγράμματα
Κατάρτισης/ Δια Βίου
Μάθησης

Ανάλογα με το πλήθος
συμμετοχών σε σχετικές
δραστηριότητες.

Συμμετοχή σε
Εθελοντικές Δράσεις

Ανάλογα με το βαθμό
κοινωνικής και εθελοντικής
συμμετοχής σε συναφείς
δράσεις
Μερικό Σύνολο :

0-20

0-30
100
20

Από 0 έως 2 έτη
Συνάφεια με το
Αντικείμενο του
Έργου
2.

Εργασιακή
Εμπειρία
Επαγγελματική
Προϋπηρεσία

Από 2 έως 4 έτη

50

Από 4 έτη και πάνω

50

Από 0 έως 2 έτη

20

Από 2 έως 4 έτη

50

Από 4 έτη και πάνω
Μερικό Σύνολο :

3.

Κοινωνικά
Κριτήρια
Εισόδημα

Από 6 έως 12 μήνες

30
50

100
10

Από 0 έως 6 μήνες
Χρόνος Ανεργίας

30

30

20

Από 12 μήνες και πάνω

30

Από 0 έως 5.000€

30

Από 5.000€ έως 9000€
Άνω των 9.000€

30

20
0

Αρχηγός
Μονογονεϊκής
Οικογένειας

15
15

Α.Μ.Ε.Α.
Μέλος άλλων
Ευάλωτων Κοινωνικά
Ομάδων
Μερικό Σύνολο :

Επικοινωνία

4.

Αναπτυξιακά
Χαρακτηριστι
κά
(Συνέντευξη)

Τα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά των
υποψηφίων αξιολογούνται
κατά τη προσωπική
συνέντευξη από την
Επιτροπή Αξιολόγησης

10
100

0-25

Ανταπόκριση στις
Απαιτήσεις του
Έργου

0-25

Επαγγελματικοί
Στόχοι – Ενδιαφέρον

0-25

Συνολική Παρουσία

0-25
Μερικό Σύνολο :

100

Μετά τη παραλαβή των αιτήσεων ακολουθεί έλεγχος των απαιτούμενων
αποδεικτικών στοιχείων και ακολουθεί η διαδικασία προγραμματισμένων
συνεντεύξεων για τους υποψήφιους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια επιλογής.
Η επιλογή των έμμεσα ωφελουμένων γίνεται με βάση το ακόλουθο σύστημα
μοριοδότησης:

Κριτήρια

Για

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Λοιπές Γνώσεις Δεξιότητες

0,20

Κ2

Εργασιακή Εμπειρία

0,25

Κ3

Κοινωνικά Κριτήρια

0,25

Κ4

Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας

0,30

τον

υπολογισμό

ωφελουμένων,

το

της

κάθε

Συνολικής
κριτήριο

Βαθμολογίας

βαθμολογείται

(ΣΒ)
από

των
1

έμμεσα

έως

100,

πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και προστίθενται
τα γινόμενα τους.
Ο

Συνολικός

Βαθμός

του

υποψηφίου

προκύπτει

από

τη

σχέση:

ΣΒ=(Κ1*0,20)+(Κ2*0,25)+(Κ3*0,25)+(Κ4*0,30).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία βαθμολόγησης και πριν τη σύνταξη του
Πίνακα Κατάταξης λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας με
βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) οι δημότες των Δήμων που θα λειτουργήσουν οι Δομές
β) οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής
γ) οι κάτοικοι των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ

Β)

και

των

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

που

βαθμολογούνται,

οφείλουν

να

προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά
ορίζονται ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:


Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους
πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).



Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).



Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων
χωρών).



Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το
γνήσιο υπογραφής, περί ανεργίας και μη έναρξης επιτηδεύματος.



Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.



Αντίγραφο

Φορολογικής

Δήλωσης

φορολογικού

Έτους

2014

(οικονομικού έτους 2015)


Απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή απόφαση των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας,

με την οποία

θα πιστοποιείται το ποσοστό

και το είδος της αναπηρίας. (ΑΜΕΑ)


Βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό
δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτικό ίδρυμα, από την οποία θα προκύπτει ότι
ο υποψήφιος είναι, ή διατέλεσε στο παρελθόν, χρήστης ναρκωτικών ή
άλλων ουσιών (άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες).



Βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή αρμόδια υγειονομική
υπηρεσία από την οποία θα προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι φορέας
του ιού HIV (οροθετικοί).



Βεβαίωση του Δ/ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος από την οποία
θα

προκύπτει ο

εγκλεισμός

του

εργαζόμενου

στο

σωφρονιστικό

κατάστημα,

ή

αποφυλακιστήριο

που

έχει

εκδοθεί

την

τελευταία

πενταετία από το οποίο θα προκύπτει η συνεχής φυλάκιση του
εργαζόμενου

τουλάχιστον

για

6

μήνες

(φυλακισμένοι,

αποφυλακισμένοι).


Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι
ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (για την απόδειξη
του κριτηρίου της εντοπιότητας).

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση
απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι
υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
•

Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.

•

Άδεια

άσκησης

επαγγέλματος

σε

ισχύ

ή

λοιπές

βεβαιώσεις

ή

πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που
ορίζει η ανακοίνωση).

Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ αποτελεί απαιτούμενο - σύμφωνα με την
ανακοίνωση - προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι
οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Με

πιστοποιητικά

Πληροφορικής

ή

γνώσης

χειρισμού

Η/Υ

που

εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις
του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα
ημερομηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006)
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας
της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING

ΕΠΕ (18-12-2007) ή

ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009
πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-92009)
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν
από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία
πιστοποίησής

τους

από

τον

Ο.Ε.Ε.Κ.,

(Σχετική

πράξη

Ο.Ε.Ε.Κ.

ΟΔΕ2/7396/17.11.2011) με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην
TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING
(εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

2.

Mε

τίτλους

δευτεροβάθμιας

σπουδών,
εκπαίδευσης,

τριτοβάθμιας,
ειδικότητας

μεταδευτεροβάθμιας

Πληροφορικής

χειρισμού Η/Υ:
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-

Πληροφορικής

-

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

-

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

-

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

-

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

-

Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

-

Επιστήμης Υπολογιστών

-

Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

-

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

-

Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

-

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

-

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

-

Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

-

Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

-

Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

-

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

-

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

-

Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

ή

ή

γνώσης

-

Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

-

Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
-

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

-

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

-

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

-

Βιομηχανικής Πληροφορικής

-

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

-

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

-

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

-

Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

-

Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

-

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

-

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

-

Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας
του τομέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο

Α’

ή

Β’

κύκλου

σπουδών

Τεχνικού

Επαγγελματικού

Εκπαιδευτηρίου :
i)
ii)

Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ
Ειδικότητας

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών

Υπολογιστικών

Συστημάτων

Ηλεκτρονικών

Συστημάτων
και

Δικτύων

ή
του

Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος :
i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής
ή αλλοδαπής.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής
ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των
οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα
τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να
έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε
Πανεπιστημιακής

(Π.Ε),

είτε

Τεχνολογικής

(ΤΕ)

Εκπαίδευσης

είτε

μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται
αθροιστικά.

4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με
μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες
πιστοποιείται

ότι

παρακολούθησαν

επιτυχώς,

σε

προπτυχιακό

ή

μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την
εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του
χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται

ότι

τίτλοι

σπουδών

ανώτερης

αλλά

και

κατώτερης

κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο
υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας ,
γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης
προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και
βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη
διεκδίκηση

θέσης

ανώτερης

ή

κατώτερης

κατηγορίας

της

προκηρυσσόμενης.
5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν
εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε
εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που
διοργάνωσε ο Οργανισμός.
Εάν

η

εργασιακή

εμπειρία

αποτελεί

απαιτούμενο

σύμφωνα

με

την

ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την
ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι
οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι
επαγγελματίες,
δικαιολογητικά

απασχολούμενοι
απόδειξης

της

στο

δημόσιο

ζητούμενης

κ.ά.)

εμπειρίας

(π.χ.

απαραίτητα
βεβαίωση

ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση εργοδότη, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.)
Υποβολή Αιτήσεων

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες
ήτοι από τις 28/1/2016 έως τις 11/02/2016. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να προσκομίσουν
αυτήν

με

τα

αναγκαία

δικαιολογητικά

και

να

την

υποβάλουν,

είτε

αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία:
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Κλεισόβης 12,
Αθήνα Τ.Κ. 106 77
(τηλ. επικοινωνίας: 210-3303060).

Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία
πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πρωτόκολλο του Φορέα και όχι η σφραγίδα
ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς.

Έκδοση Αποτελεσμάτων & υποβολή ενστάσεων
Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή
Επιτροπή Επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφηκε.
Ο

Δικαιούχος

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών
ημερών

από

ωφελουμένων,

την

καταληκτική

προβαίνει

στην

ημερομηνία
αξιολόγησή

υποβολής
τους,

τη

αιτήσεων
σύνταξη

των

Πίνακα

Κατάταξης και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν προσκαλεί για
ανάληψη εργασίας ίσο αριθμό ωφελουμένων με τον αριθμό των θέσεων
απασχόλησης.

Από

τον

ίδιο

Πίνακα

αντικαθιστά

ωφελούμενους

που

ενδεχομένως

παραιτούνται

&

εξετάζει

(η

Επιτροπή

Ενστάσεων)

τυχόν

ενστάσεις που θα προκύψουν. Η υποβολή ενστάσεων γίνεται σε διάστημα
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η
απάντηση τους από την Επιτροπή Ενστάσεων σε διάστημα πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων οι
επιλεχθέντες ωφελούμενοι αποδέχονται εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Σε
αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και αντικαθίστανται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2103303060, από Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 – 15:00 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.epeksa.gr.

