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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ελφο κάγεηξα γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Θνηλσληθήο
Γνκήο «πζζίηην» , ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ΠΛΟΖ_Θνηλσληθέο Γνκέο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο
ζην Γήκν Θαβάιαο» ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Πξφζθιεζεο έσο 31/10/2016

Ο ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ – ΠΝΟΗ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σν άξζξν 1 ηεο απφ 8/10/2015 Πξάμεο Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 127/Α’), φπσο
θπξψζεθε κε ην Λ. 4350/2015 (ΦΔΘ 161/Α’)
2. Σν άξζξν 49 ηνπ Λ. 4351/2015 (ΦΔΘ/Α’) «Βνζθήζηκεο γαίεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
3. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ23/νηθ. 32382/2513 – 14/7/2016 Πξφζθιεζε γηα ηηο Θνηλσληθέο Γνκέο
Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο» ΑΓΑ : ΩΕΙ1465Θ1Ω-ΘΤ0.
Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1)
κάγεηξα γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Θνηλσληθήο Γνκήο «πζζίηην»
Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο δνκήο ζα απαζρνιεζεί ν εμήο αξηζκφο αηφκσλ κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα
(ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα)πξνζφληα (βι. ΠΗΛΑΘΑ Α):
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Δλέξγεηα

101

ηειέρνο Κνπδίλαο πνπ ζα
απαζρνιεζεί ζηε δνκή ηεο
Παξνρήο πζζηηίνπ

Σόπνο
πινπνίεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

Γήκνο Θαβάιαο

ΤΔ Βνεζφο
Κάγεηξα

Απφ ηελ
έλαξμε ηεο
ζχκβαζεο έσο
31/10/2016

1

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

111

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
 Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν
θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Λ.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ (6) έμη κελψλ.
 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
ειίδα 1 από 6

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ
Οη σθεινύκελνη ηεο πξάμεο πξέπεη ζσξεπηηθά λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο:
 Nα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή λα είλαη νκνγελείο ή
κεηαλάζηεο κε δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο
 Nα είλαη άλεξγνη κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ
 Λα έρνπλ ειηθία 18 έσο 30 εηψλ (γελλεκέλνη κέρξη θαη ην 1983)
 Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
ησλθαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ
 Λα κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνχ Θψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε) κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο.
 Λα θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα (πίλαθαο Β)
Δμαίξεζε:
Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο ππνζηεξηθηηθνύ πξνζσπηθνύ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ
εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ
απνιπζεί ππό όξν (Ν. 2207/1994 άξζξν 4 παξ. 6)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα, ηα
νπνία κνξηνδνηνχληαη ζπλδπαζηηθά σο εμήο:
Α/Α
1

2

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΒΑΡΤΣΗΣΑ

ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ

Καθξνρξφληα άλεξγνο >12 κελψλ (κε
θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ)

30

10

Κε Τπφρξενο ή απφ 0-6.900€

40

απφ 6.901,01-12.000,00 Δπξψ

30

απφ 12.001- 16.000 Δπξψ

20

απφ 16.001 κέρξη 22.000 Δπξψ

10

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

> 22.001 Δπξψ

3

ΜΔΛΟ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ
ΟΜΑΓΧΝ (Ν.4019/2011) ή
ΜΔΛΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ

4

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

5

ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (αξ. αλήιηθσλ
ηέθλσλ)

6

7

8

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΡΑΔΙ
ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟΤ (βεβαηώζεηο
εζεινληηθήο εξγαζίαο)

ΓΟΝΔΑ Η ΣΔΚΝΟ
ΜΟΝΟΓΟΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ

ΔΜΙΝΑΡΙΑ
(Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ,
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε,
Δκπνξηθή Γηαρείξηζε,
πκβνπιεπηηθή, Δπαγγεικαηηθόο

10

0

ΛΑΗ

20

ΌΥΗ

0

5

Έγγακνο

10

Έγγακνο θαη νη δχν ζχδπγνη άλεξγνη

15

3 πεξηζζφηεξα ηέθλα

15

2 ηέθλα

10

1 ηέθλν

5

ΛΑΗ

10

ΟΥΗ

0

ΛΑΗ

10

5

10

10

10
ΟΥΗ

0

1 εκηλάξην

5
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5

Πξνζαλαηνιηζκόο, Γηνίθεζε
Μνλάδσλ Τγείαο θ.ι.π)

2 έσο 3

10

Πεξηζζφηεξα απφ 3

15

35 – 50 %
9

5

ΑΜΔΑ

5
> 50%

10

10

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ

Βεβαίσζε Κφληκεο Θαηνηθίαο ή
βεβαίσζε εληνπηφηεηαο

10

10

11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ
(Ιθαλόηεηα Πξνθνξηθήο
Δπηθνηλσλίαο, Πξνζσπηθόηεηα,
Γλώζε Πξνγξάκκαηνο,
Γηνηθεηηθέο Ιθαλόηεηεο,)

Βαζκνινγία Δπηηξνπήο απφ 1-100

50

10

12

Πξνϋπεξεζία

Δκπεηξία

10

10

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ:
1. ηε δηαδηθαζία επηινγήο σθεινπκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πεξηζζόηεξα από έλα
άλεξγα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο.
2. Τπνςήθηνο πνπ αλήθεη ζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ή είλαη έγγακνο/-ε κε ζχδπγν άλεξγν
δειψλεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΩΛ ΠΡΟΟΛΣΩΛ θαη ησλ ΘΡΗΣΖΡΗΩΛ πνπ
βαζκνινγνχληαη, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο
απηά νξίδνληαη αθνινχζσο:
Α. ΓΔΝΙΚΑ:
1. Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο άιινπ θξάηνπο
κέινπο ηεο Δ.Δ.). ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηφηεηαο
2. Σαπηφηεηα νκνγελνχο (γηα ηνπο Έιιελεο νκνγελείο).
3. Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ (γηα ηνπο αιινδαπνχο ηξίησλ ρσξψλ).
4. Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Δθόζνλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο νξίδνληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελα (ηππηθά ή
ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ:
 Σίηιν ζπνπδψλ απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία θηήζεο ηνπ.
 Γηθαηνινγεηηθά γηα απφδεημε Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληηθείκελν ζπλαθέο
Γ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ:
1. Γηα ηελ Αλεξγία:
Λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαη θάηνρνη θάξηαο αλεξγίαο, εθηφο ησλ
ππνςεθίσλ γηα ηηο ζέζεηο θαξκαθνπνηψλ φπνπ απαηηείηαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη ν ππνςήθηνο φηη είλαη άλεξγνο θαη φηη δελ έρεη θάλεη Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο ζηε ΓΟΤ.
 Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
2. Γηα ην Δηζόδεκα:
 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012, γηα
εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2011 έσο 31/12/2011)
 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/86 φηη δελ ππνρξενχηαη ν σθεινχκελνο λα ππνβάιιεη θνξνινγηθή
δήισζε ιφγσ εηζνδήκαηνο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ.
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3. Γηα ηα Mέιε Δππαζώλ Οκάδσλ:
Έγγξαθν ή βεβαίσζε πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ έληαμε ηνπ ππνςεθίνπ ζε νκάδα ΔΘΟ ζχκθσλα κε ην
Λφκν 4019/2011.
4. Γηα ηελ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε& αλήιηθα ηέθλα:
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ.
 Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη άλεξγνη.
 ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ηoνπνίo λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή
δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα).
5. Γηα ηελ πκκεηνρή ζε δξάζεηο εζεινληηζκνύ:
Τπνγεγξακκέλε βεβαίσζε ή/θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή απφ ζηέιερνο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε ε εζεινληηθή δξάζε ζηελ νπνία λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζην είδνο
θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο εζεινληηθήο εξγαζίαο.
6. Γηα ηελ Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ:
Αληίγξαθα βεβαηψζεσλ ζεκηλαξίσλ
7. Γηα ηελ Καηάζηαζε Τγείαο - ΑΜΔΑ:
Βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζε ηζρχ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο
ζαο
8. Γηα ηελ Δληνπηόηεηα:
 Πηζηνπνηεηηθφ Κφληκεο Θαηνηθίαο
 Βεβαίσζε Δληνπηφηεηαο
9. Γηα ηελ Δξγαζηαθή Δκπεηξία:
(1)Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα:
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
 Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986
ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία
ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ
πξφζσπν.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ
θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.
(2) Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, φηη
πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο
θαη
Τπνβνιή κίαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ
ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
1. Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη
ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
2. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα.

Δλέξγεηεο Πιεξνθόξεζεο θαη δεκνζηόηεηαο:

Πιεξσκέλε θαηαρώξεζε ζε ηνπηθή εθεκεξίδα

Αλάξηεζε αλαθνίλσζεο ζηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, όπνπ
πινπνηείηαη ε δξάζε.

Αλάξηεζε αλαθνίλσζεο ζε όια ηα γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ ηεο Πεξηθέξεηαο.
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Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλν ηαρπδξνκηθά ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ
αθφινπζε δηεχζπλζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 9,Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο: 65403, Καβάια
απεπζχλνληάο ηελ ζηνλ θνξέα: «ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ‘’ΠΝΟΗ’’ »
(Σειέθσλν επηθνηλσλίαο : +30 2510 232211) κε ηελ έλδεημε «ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ».
Η θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη έσο θαη ηελ Σεηάξηε 17
Απγνύζηνπ 2016 θαη ώξα 14:00 κ.κ Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δεκνζηνπνίεζε, κε νπνηνδήπνηε
κέζν, ηεο ελ ιφγσ αλαθνίλσζεο/πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα δηαξθέζεη γηα
ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη ηηο «Οδεγίεο
ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα :
 ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΙΓΙ «ΠΝΟΗ» : www.pnoikavala.com
 ΓΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑ :www.kavala.gov.gr
 ΓΗΜΟΣΙΚΗ
ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΚΑΒΑΛΑ
«ΓΗΜΧΦΔΛΔΙΑ»
www.kavalagreece.gr
 ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ: www.kcci.gr
 ΤΛΛΟΓΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΧΝ ΚΑΒΑΛΑ: www.antidoto.gr
 ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΒΑΛΑ: www.iskavalas.gr

:

Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζε εληαίν πίλαθα κε αλαγξαθή ησλ
θσδηθψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη, κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (Θαηάζηαζε αλέξγνπ, Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.ν.θ.).
2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη
ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (Θαηάζηαζε αλέξγνπ) θαη, αλ απηέο
ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (Οηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ
ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε.
Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Ο Γηθαηνχρνο κέζα ζε δηάζηεκα ελφο (1) κήλα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζηε ζχληαμε πηλάθσλ απνθιεηνκέλσλ, θαηάηαμεο θαη
πξνζιεπηέσλ σθεινπκέλσλ.
ηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ αλαξηψληαη ζε έληππε κνξθή, πίλαθαο πξνζιεπηέσλ θαη΄ αιθαβεηηθή
ζεηξά κε αλαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ζέζεο πξφζιεςεο, ν ζρεηηθφο πίλαθαο ζα αλαξηεζεί ζε
ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γηθαηνχρνπ www.pnoikavala.gr
Οη ζρεηηθνί πίλαθεο αλαξηψληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ:
www.pnoi-kavala.com.
Θαηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα
ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην θνξέα: ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ
«ΠΝΟΗ»Κ. Παιαηνιόγνπ 9, Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο: 65403, Καβάια. Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη
λα απνζηείιεη εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.
Πξόζιεςε
Ο Γηθαηνχρνο πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο σθεινπκέλσλ. Σπρφλ
αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ πιιφγνπ γηα
ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα «ΠΛΟΖ», πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη
ππνρξεσηηθά απφ ην Γηθαηνχρν, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο
βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία
απηή.
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Οη σθεινχκελνη πνπ πξνζιακβάλνληαη θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ απφ ηνλ χιινγν γηα ην
παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα «ΠΛΟΖ» , απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Σν κεληαίν κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ (κηθηέο απνδνρέο) αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 685,00€ (εμαθόζηα νγδόληα πέληε επξώ)) ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο
θχζεσο θξαηήζεηο (π.ρ. αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θφξνη θιπ) θαη θακηά άιιε ππνρξέσζε παξνρήο
δελ πθίζηαηαη ζηα απαζρνινχκελα πξφζσπα.
Οη Γηθαηνχρνη, εθηφο απφ ηα θαηαβαιιφκελα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
δελ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ζηα απαζρνινχκελα πξφζσπα.
Η Νόκηκε Δθπξόζσπνο

Ισάλλα Υαηδεβαξύηε
Πξόεδξνο Γ
ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ «ΠΝΟΗ»
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