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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/ 2018
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ
Σν ΝΠΓΓ «Πνιηηηζηηθό & Αζιεηηθό Κέληξν Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ»
Έρνληαο ππόςε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Σελ ππ’ αξηζκ. 28/2-3-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ.
5. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. νηθ. 23882/13-7-2017 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ,
πνπ εθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ
47/Α’/11-5-2015).
6. Σελ ππ’ αξηζκ. 78/13-9-2017 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνύ
Πξνζώπνπ.
7. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 81025/29110/2-11-2017 απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο.
1.
2.
3.
4.

Αλαθνηλώλεη
Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά ηξία (3) άηνκα γηα ηελ
θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ & Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Παιαηνύ
Φαιήξνπ, πνπ εδξεύεη ζηε Μαξίλα Φινίζβνπ, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ: 1. Δπίβιεςε θαη επηηήξεζε γηα ηε δηαθύιαμε ηεο αθεξαηόηεηαο
ησλ ρξεζηώλ ηνπ καδηθνύ πξνγξάκκαηνο αζιήζεσο εληόο ησλ
θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ, ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ
εθκάζεζεο θνιύκβεζεο θαη Aqua Aerobic ζε ελειίθνπο, 2. Κάιπςε ησλ
αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ηαηξείνπ πξνο αληηκεηώπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ
θαη παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζε αζιεηέο θαη αζινύκελνπο, ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) κελώλ. ην πιαίζην ησλ έξγσλ απηώλ ζα
απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν
εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

Σόπνο εθηέιεζεο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

101

Έδξα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ &
Αζιεηηθνύ Κέληξνπ (Μαξίλα
Φινίζβνπ) Γήκνπ Παιαηνύ
Φαιήξνπ

ΠΔ Γπκλαζηήο Ναπαγνζώζηεο

Έσο
12 κήλεο

1

102

Έδξα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ &
Αζιεηηθνύ Κέληξνπ (Μαξίλα
Φινίζβνπ) Γήκνπ Παιαηνύ
Φαιήξνπ

ΣΔ Ννζειεπηώλ

Έσο
12 κήλεο

2

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

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

101

α) Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ εηδηθόηεηαο
Κνιύκβεζεο ή Τδαηνζθαίξηζεο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ)
ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,
β) Άδεηα λαπαγνζώζηε Ληκεληθήο Αξρήο ή Πηπρίν ή Γίπισκα ή Πηζηνπνηεηηθό
Ναπαγνζώζηε, αλαγλσξηζκέλεο λαπαγνζσζηηθήο ζρνιήο από νηθεία Ληκεληθή
Αξρή.
γ) Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ ζηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο aqua-aerobic.
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α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΣΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα
πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο
ηίηινο
ηεο
εκεδαπήο
ή
αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο,
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο ή Βεβαίσζε όηη
πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο
Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο θαη
γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ),ε νπνία λα
είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηώλ
Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε
Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά, ε νπνία
είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004.



Οη ππνςήθηνη κε θσδ. απαζρόιεζεο 101 πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 45 εηώλ.



Οη ππνςήθηνη κε θσδ. απαζρόιεζεο 102 πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (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

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκόο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
3*
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575
9

650
10

725
11

800
12

….
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κνλάδεο

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

*αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα
4. ή 5. ΣΡΙΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΙΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
3
αξηζκόο ηέθλσλ
κνλάδεο

120

6. ΑΝΗΛΙΚΑ 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

7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
….
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ (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
…

10

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

10. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
κήλεο εκπεηξίαο
κνλάδεο

7

14

21

28

35

42

49

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη άλσ

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΠΔ ΚΑΙ ΣΔ

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε
εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα
ή έξγα ηνπ είδνπο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε σο
ηππηθό πξνζόλ.
Πέξαλ ηνπ είδνπο θαη ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ
νξίδεηαη από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε σο ηππηθό πξνζόλ, βαζκνινγείηαη επίζεο θαη ε
εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν
ηεο εηδηθόηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηα ην ππνιεηπόκελν ρξνληθό
δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ βαζκνινγνύκελνπ θξηηεξίνπ ησλ ζπλνιηθά πέληε
(5) εηώλ εκπεηξίαο.
ΚΧΓΙΚΟ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνύκελεο,
από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, Άδεηαο λαπαγνζώζηε ή Πηπρίνπ ή
Γηπιώκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνύ Ναπαγνζώζηε.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο βι. δηθαηνινγεηηθά
πεξίπησζε Α(1) θαη Α(2) αζξνηζηηθά ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο
απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ
Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 15. Πηζηνπνηεηηθά
101
απόδεημεο εκπεηξίαο.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε
Α(1) αζξνηζηηθά ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 15. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο.
Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό απαζρόιεζεο 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 εηδηθόηεηαο πνπ δεηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ.
ΚΧΓΙΚΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ

ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ
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Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνύκελεο,
από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο
λνζειεπηή ή Βεβαίσζεο όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο
γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε
Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 15. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο.

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)», κε ζήκαλζε έθδνζεο
«04/10/2016» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ»).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)», κε ζήκαλζε έθδνζεο «04/10/2016»,
δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 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 Αηηηθήο,
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 Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα
παξαξηήκαηα απηήο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ
δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994
όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail:
sme@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ
ΜΔ.4 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: Πνιηηηζηηθό & Αζιεηηθό Κέληξν Γήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ,
Σεξςηρόξεο 51 θαη Αξηέκηδνο, Σ.Κ. 175 62 Παιαηό Φάιεξν, ππόςηλ θαο Κσζηαξά (ηει.
επηθνηλσλίαο: 2132020354). 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.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα επηινγέο απαζρόιεζεο
κίαο κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ ). Η ζώξεπζε επηινγώλ απαζρόιεζεο
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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.
Η 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,
ζηα παξαξηήκαηα απηήο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο,
εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η
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 Μίζζ. Έξγνπ (ΜΔ)· 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 Μίζζ. Έξγνπ (ΜΔ)·

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: 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). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή
γηα ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο
εηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).
2. Η 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 (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική
ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικων ηέκνων, μονογονεϊκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών,
εμπειρία).
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 ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ
εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα
θιήξσζε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 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, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, 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. Σν
πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sme@asep.gr είηε
ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
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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. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα,
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό
θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο
ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ αξηζκό ηνπ
παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ κέρξη
ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.
Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Απαζρόιεζε
Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο
ππνςεθίνπο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Σπρόλ αλακόξθσζε
ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη
αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ ιύεηαη ε
ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ δηθαηνύληαη απαζρόιεζεο
βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.
Απαζρνινύκελνη πνπ 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 επηιέγνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ
πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ,
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα
ανακοινώσεων Σσμβάσεων Μίσθωσης Έργοσ (ΣΜΕ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο
«4/10/2016», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο –
ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΜΔ.4, 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 αθνινύζεζαλ θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο,
δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ
Φνξέσλ Μίζζ. Έξγνπ (ΜΔ)·
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