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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού
και Παρακολούθηζης
Δράζεων ΕΚΣ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ
2004-2009

ύκθσλα κε ηελ από 27-11-2009 πκθσλία πλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΔΤΔΚΣ, ησλ Γήκσλ Γαζηνύλεο,
Κεξαηζηλίνπ, Άλσ Ληνζίσλ θαη Ξάλζεο, ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ - Ιδξύκαηνο Θεκηζηνθιή
θαη Γεκεηξίνπ Σζάηζνπ (Κ.Δ..Γ.), ηνπ Κέληξνπ πκπαξάζηαζεο Παηδηώλ & Οηθνγέλεηαο -Κνηλσληθή &
Δθπαηδεπηηθή Γξάζε (Κ..Π.Ο. - Κ.Δ.Γ.) θαη ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ πξνζηαζία θαη ηα
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ ηεο Ρνπκαλίαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ
ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο θησρώλ νηθνγελεηώλ κε παηδηά (Γήκνη Άλσ Ληνζίσλ, Κεξαηζηλίνπ, Γαζηνύλεο θαη
Ξάλζεο)» - θαη αθνύ είρε πξνεγεζεί ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ
Μεραληζκνύ ΔΟΥ πεξηόδνπ 2004-2009 θαη αθνινύζσο έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο, - θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 2 παξ.
2,3,4, θαη 5 ηεο πκθσλίαο, πξνβιέπεηαη όηη νη Γήκνη Γαζηνύλεο, Κεξαηζηλίνπ, Άλσ Ληνζίσλ θαη Ξάλζεο
αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε δηακόξθσζεο - αλαθαίληζεο ησλ ρώξσλ ησλ Κέληξσλ ππνδνρήο -ππνζηήξημεο
παηδηώλ.
πγθεθξηκέλα, ην Πξόγξακκα «Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο θησρώλ
νηθνγελεηώλ κε παηδηά, ην νπνίν ζα πινπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κέζσ ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ (Φνξέαο Τινπνίεζεο), ζα δεκηνπξγήζεη
Κέληξα ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ γηα παηδηά ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά παηδηθήο θηώρεηαο θαη
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ.
Οη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζηα Κέληξα Τπνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ έρνπλ νινθιεξσκέλν ραξαθηήξα,
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνιύπιεπξεο δηαζηάζεηο ηεο ζηέξεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ δέζκε δξάζεσλ, νη νπνίεο
αλαιύνληαη ζηηο εμήο ηέζζεξηο (4) ελόηεηεο:
(α) Παξνρή ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο, πιεξνθόξεζεο θαη θαζνδήγεζεο ζηνρεπκέλεο ζε παηδηά έσο 16
εηώλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζε όιν ην εύξνο ησλ αλαγθώλ ηνπο.
(β) Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο θξνληίδαο κε έκθαζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ παηδηώλ.
(γ) Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ζηνπο γνλείο, ζπλδεδεκέλσλ κε ελεξγεηηθέο δξάζεηο πξνώζεζε ζηελ
απαζρόιεζε ησλ γνληώλ θαη ηδίσο ησλ γπλαηθώλ.
(δ) Δλεξγνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε εζεινληώλ γηα παξνρή θαη' νίθνλ ππνζηήξημεο θαη πξαθηηθήο βνήζεηαο.
Σν Πξόγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηό 50% από ην Υξεκαηνδνηηθό Μεραληζκό ηνπ ΔΟΥ 20042009 θαη θαηά 50% από εζληθνύο πόξνπο.
Σα Κέληξα ζα ζηεγαζζνύλ ζε θηίξηα πνπ ζα παξαρσξεζνύλ από ηνπο εκπιεθόκελνπο Γήκνπο
(Γαζηνύλεο, Κεξαηζηλίνπ, Άλσ Ληνζίσλ θαη Ξάλζεο), νη νπνίνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε δηακόξθσζεο -αλαθαίληζεο ησλ
ρώξσλ ηνπο.
Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε:
1. ην
ζεζκηθό
πιαίζην
ηνπ
Υξεκαηνδνηηθνύ
Μεραληζκνύ
(ΥΜ)
ηνπ
Δπξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΔΟΥ) πεξηόδνπ 2004-2009.
2. Σηο
δηαηάμεηο
ηήο
κε
αξηζκό
41504/ΔΤΟΤ1904/3-9-2009
(ΦΔΚ
1859/Β)
απόθαζεο
ηνύ
Τπνπξγνύ
Οηθνλνκίαο
θαη
Οηθνλνκηθώλ
κε
ζέκα
«ύζηεκα
Γηαρείξηζεο
θαη
Διέγρνπ
ηνπ
Υξεκαηνδνηηθνύ
Μεραληζκνύ
(ΥΜ)
ηνπ
Δπξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΔΟΥ) πεξηόδνπ 2004-2009».
3. ηελ από 27-11-2009 πκθσλία πλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΔΤΔΚΣ, ησλ Γήκσλ Γαζηνύλεο, Κεξαηζηλίνπ, Άλσ
Ληνζίσλ θαη Ξάλζεο, ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ - Ιδξύκαηνο Θεκηζηνθιή θαη Γεκεηξίνπ
Σζάηζνπ (Κ.Δ..Γ.), ηνπ Κέληξνπ πκπαξάζηαζεο Παηδηώλ & Οηθνγέλεηαο - Κνηλσληθή & Δθπαηδεπηηθή Γξάζε
(Κ..Π.Ο. - Κ.Δ.Γ.) θαη ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ πξνζηαζία θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ
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παηδηώλ ηεο Ρνπκαλίαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ
ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο θησρώλ νηθνγελεηώλ κε παηδηά (Γήκνη Άλσ Ληνζίσλ, Κεξαηζηλίνπ, Γαζηνύλεο θαη
Ξάλζεο)».
4. Σε κε αξηζκό 4391/ΔΤΓ&ΠΣ875/1-4-2010 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα «Υξεκαηνδόηεζε/Δπηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο – Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ θαη άιισλ πόξσλ - Δηδηθή Τπεξεζία
πληνληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ (ΔΤΔΚΣ), σο Φνξέα Τινπνίεζεο γηα ην Έξγν (θσδ. ΥΜ
ΔΟΥ: Δ10016): "Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο θησρώλ νηθνγελεηώλ
κε παηδηά (Γήκνη Άλσ Ληνζίσλ, Κεξαηζηλίνπ, Γαζηνύλεο θαη Ξάλζεο)" από πόξνπο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ
Μεραληζκνύ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) πεξηόδνπ 2004-2009 θαη ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, θαζώο θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο.
5. Σε κε αξ. 58899/ΓΔ-7155/23-12-2010 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο
γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 2010 ζηε ΑΔ-034/2, κε Κσδηθό Έξγνπ
2010Δ03420003

ηα πιαίζηα απηά ν ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ πξνθεξύζζεη ηελ πιήξσζε 3 ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο « Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο
θαη θξνληίδαο θησρώλ νηθνγελεηώλ κε παηδηά» :
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ
Ξάλζε 11 Ηνπιίνπ 2011
Αξηζκ. Πξση.: 40291

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ
ΓΖΜΟ ΞΑΝΘΖ
Γ/λζε Γ/θσλ & Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ
Σκήκα Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Πξνζσπηθνύ & Μηζζνδνζίαο
Γ/λζε : Μαπξνκηράιε 6
Πιεξ. : Γέζπνηλα Bαζηινύδε
Σει. : 2540172241/28398

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2 / 2011
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ
Ο Γήκαξρνο Ξάλζεο
Έρνληαο ππόςε:
1.

Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.

2.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 14 ηνπ Ν. 2190/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007.
Σελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3731/2008.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 ΄΄ Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -

3.
4.
5.

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο."

6.
7.
8.
9.

Σελ αξηζ. 1426/10-01-2011 απόθαζε Σεηξακεινύο Δπηηξνπήο ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ
33/2006 θαζώο θαη ηελ αξηζ. 28544/16-6-2011 ηξνπνπνίεζε απηήο
Σελ ππ' αξηζκ. 358/2010 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο
Σελ ππ΄αξηζκ. 169/23-3-2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο ζρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε ηεο
αλσηέξσ απόθαζεο
Σελ ππ' αξηζκ. πξση.3691/6.8.2010 απόθαζε έγθξηζεο λνκηκόηεηαο ηνπ Γ.Γ. ηεο Πεξηθέξεηαο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
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10. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο (ΦΔΚ 1794/η.β΄/20.12.2005)
11. Σελ αξηζκ. πξση. 839/ΔΤΓ&ΠΣ 36/09-01-2008 Αλνηρηή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
ππνβνιή πξνηάζεσλ αλεμάξηεησλ έξγσλ θαη αλεμάξηεησλ έξγσλ ζηνρεπκέλσλ ζηελ αθαδεκατθή
έξεπλα, ρξεκαηνδνηνύκελσλ από ηηο ΔΟΥ-ΔΕΔ 2001-2009 θαη από ην πξόγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδύζεσλ
12. Σελ αξηζκ.14391/ΔΤΓ&ΠΣ 875 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκία Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη
Ναπηηιίαο πεξί ρξεκαηνδόηεζεο/Δπηρνξήγεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο σο θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ‘’Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηνπηθώλ ππεξεζηώλ
ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο θησρώλ νηθνγελεηώλ κε παηδηά’
13. Σν ππ΄ αξηζ. πξση. Θ νηθ. 1304/23-6-11 έγγξαθν ηνπ ΑΔΠ, ζρεηηθά κε ηελ εμαίξεζε ηεο εηδηθόηεηαο ΠΔ
Δηδηθνύ Παηδαγσγνύ θαη ειιείςεη απηνύ ΠΔ Παηδαγσγνύ από ηνλ έιεγρν ηνπ ΑΔΠ.

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηώλ (3)
αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο «Παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηνπηθώλ
ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο θησρώλ νηθνγελεηώλ κε παηδηά» ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, πνπ εδξεύεη
ζηε Ξάλζε θαη ζπγθεθξηκέλα, 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

101

Τπεξεζία

Γήκνο Ξάλζεο

Έδξα ππεξεζίαο

Ξάλζε

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ΠΔ ΔΗΓΗΚΧΝ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΧΝ θαη
ειιείςεη απηνύ ΠΔ
ΠΑΗΓΑΓΧΓΧΝ

Από ηελ
ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο
έσο
30/04/2012,
εκεξνκελία
νινθιήξσζεο
ηνπ έξγνπ, κε
δπλαηόηεηα
παξάηαζεο
ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο
ηνπ.

1

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο
101

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Πηπρίν ή δίπισκα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζύλζεηο α) Γαζθάινπ είηε β) Νεπηαγσγνύ είηε γ)
Παηδαγσγνύ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο είηε δ) Παηδαγσγνύ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή
Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε Δηδηθέο
Αλάγθεο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ
ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
ΔΛΗΓΑ 3

ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΚ8-Θ3Ω
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Κσδηθόο ζέζεο

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)

Πηπρίν ή δίπισκα: Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηε Παηδαγσγηθή
ή Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε ζηε
Παηδαγσγηθή ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεύζπλζε πλερνύο
Δθπαίδεπζεο ή Παηδαγσγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο
ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ
Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά εηδηθόηεηα κε βάζε
ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά:
Γηα ηελ ζέζε κε θσδηθό: 101,102,103

(1) Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο (Α' βαζκόο εληνπηόηεηαο)
(2) Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ άιισλ Γήκσλ ηνπ λνκνύ Ξάλζεο (Β' βαζκόο εληνπηόηεηαο)
(3) Έπνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο (Γ' βαζκόο εληνπηόηεηαο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΛΟΗΠΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα αθόινπζα
θξηηήξηα:
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 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

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκόο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
3*
κνλάδεο

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα
4. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
….
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
7. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5

…

θαηεγνξία ΓΔ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

κνλάδεο

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400
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8. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
κήλεο εκπεηξίαο

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη άλσ

κνλάδεο

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

7

14

21

28

35

42

49

ΔΜΠΔΗΡΗΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΔ, ΣΔ
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Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή
ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο.
ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

101

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) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ
IΙ., ζηνηρείν 19. 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 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ
ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα, όια ηα απαηηνύκελα από
ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ
(ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, εθηόο από ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ
II, «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνηρείν 2. ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)».

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 εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» λα γίλεη ζην θαηάζηεκα
ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δήκνπ Ξάλζεο ζηελ νπνία
εδξεύεη ε ππεξεζία. 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.1 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: Γήκνο Ξάλζεο, Μαπξνκηράιε 6, απεπζύλνληάο
ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ππόςε θαο Βαζηινύδε (ηει. επηθνηλσλίαο:
2541028398/72241). 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.
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ΖΜΔΗΧΖ: Σν πεδίν ηεο ελόηεηαο «Ε. ΚΧΛΤΜΑ ΟΚΣΑΜΖΝΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ηνπ αλσηέξσ εληύπνπ ΑΔΠ ΟΥ.1) δελ ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ
ππνςήθην, θαζόζνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο κε ζύκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ, δελ πθίζηαηαη ην
θώιπκα ηεο ππέξβαζεο ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα,
όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 1, παξ.1 ηνπ Ν.3812/2009, κέζα ζε ζπλνιηθό ρξόλν
δώδεθα (12) κελώλ (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ηεο αλαθνίλσζεο).
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο
πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ ή ΤΔ). Ζ 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 ή θνηλνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο
εθεκεξίδεο.
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: Έληππα
αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (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: Έληππα αηηήζεσλ 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (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. Πξώηα απ΄ όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηνπο
θσδηθνύο ζέζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη κε βάζε ην βαζκό εληνπηόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ (Α΄,
Β΄, κ.ο.κ.).
2. Μεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ ίδηα εληνπηόηεηα πξνεγνύληαη νη έρνληεο ηα θύξηα
πξνζόληα θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).
3. Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαη ηα ίδηα πξνζόληα
(κύρια ή επικοσρικά), γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα
βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (τρόνος ανεργίας, αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας,
αριθμός ανήλικων ηέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία).
4. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος
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ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην
δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ
εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα
θιήξσζε.
ΠΡΟΟΥΖ: Σα θσιύκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο θαζώο θαη ησλ Π.Γ.
164/2004 & Π.Γ.180/2004 ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ από
λνκηθά πξόζσπα ΟΣΑ.
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, 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.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
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 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 «Παράρτημα ανακοινώσεων
Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «13.1.2011», ην νπνίν
πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1, 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 έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, 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  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ
θνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ).

Ο Γήκαξρνο Ξάλζεο

Μηραήι Υ. ηπιηαλίδεο
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