
 

 

 

 
Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2167006987 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη Πράξη με τίτλο: “ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014
(ΕΣΠΑ).  

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014
και ισχύει. 

2. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10170 final 18/12/2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. Αττική 2014

3. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20
τροποποιηθεί και ισχύει

4. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23
με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αττική 2014

5. Τις από 03/07/2015 αποφάσεις της 1
2020, με τις οποίες εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των 
επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π. , όπως αυτά ισχύουν.

6. Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 03, ως προς το 3
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού
ΣΟΧ 4/2018 

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη Πράξη με τίτλο: “ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 

ΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5003412
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ 

Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265Α/23-12-2014) όπως έχει τροποποιηθεί 
Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10170 final 18/12/2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. Αττική 2014-2020. 
Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01
τροποποιηθεί και ισχύει 
Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 32670/ΕΥΘΥ/327/23-03-2015 (ΦΕΚ 715Β 
με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αττική 2014
Τις από 03/07/2015 αποφάσεις της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2014
2020, με τις οποίες εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των 
επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π. , όπως αυτά ισχύουν. 
Τα αποτελέσματα της Γραπτής Διαδικασίας 03, ως προς το 3ο Θέμα με τίτλο «Εξ

 

  12/07/2018 
Αρ. Πρωτ.:DYNAMIZOIS20180712-1  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού 

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη Πράξη με τίτλο: “ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”, με κωδικό ΟΠΣ 5003412 του 
2020 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
2014) όπως έχει τροποποιηθεί 

Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10170 final 18/12/2014 που αφορά την 
2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) όπως έχει 

2015 (ΦΕΚ 715Β -24/04/2015), 
με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αττική 2014-2020.   

θησης του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020, με τις οποίες εγκρίθηκε η μεθοδολογία καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των 

Θέμα με τίτλο «Εξειδίκευση 



 

 

 

Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.3.1.3, 9.4.1.1 και 
9.4.1.2 του ΕΚΤ» τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 
Περιφέρειας Αττικής] - ΑΔΑ: 7ΣΟ47Λ7

7. Την με αρ. πρωτ. 4860/22
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους αντίστοιχους Δυνητικούς Δικαιούχους για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξ
την 1η Τροποποίησή τη
73ΑΜ7Λ7-ΚΦΡ / Έκδοση: 2/0).

8. Την με αρ. πρωτ. DYNAMIZOIS20161208 [αρ. πρωτ. 5152/08.12
Αττικής] Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου "ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής" προς την 
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09.

9. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό 
θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που 
έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ 

10. Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 247/20
Περιφέρειας Αττικής. 

11. Tον Νόμο 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων 
της και άλλες διατάξεις, Άρθρο 74.

12. Το καταστατικό της ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής και τι
13. Τον εσωτερικό κανονισμό της Αμ
14. Την εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού.
15. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσω
16. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων.
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Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.3.1.3, 9.4.1.1 και 
9.4.1.2 του ΕΚΤ» τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020 με Α.Π. 1659/09

ΑΔΑ: 7ΣΟ47Λ7-ΕΓ4. 
ρωτ. 4860/22-11-2016 (Κωδικός: ΑΤΤ040 / ΑΔΑ: 6ΞΥΧ7Λ7

Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους αντίστοιχους Δυνητικούς Δικαιούχους για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 με κωδικό ΑΤΤ040
την 1η Τροποποίησή της (έκδοση 2/0) με αρ. πρωτ. 5153/08-12-2016 (Κωδικός: ΑΤΤ040

/ Έκδοση: 2/0). 
ε αρ. πρωτ. DYNAMIZOIS20161208 [αρ. πρωτ. 5152/08.12.2016 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας 

ικής] Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου "ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής" προς την 
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09. 
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της 
θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που 
έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ. 
Την με αρ. εσωτ. πρωτ. 247/20-03-2017 θετική εισήγηση του Προϊσταμένο
Tον Νόμο 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων 
της και άλλες διατάξεις, Άρθρο 74. 

τικό της ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής και τις Τροποποιήσεις του. 
Τον εσωτερικό κανονισμό της ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής . 
Την εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού. 
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού. 
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων.

 

Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτήρια Επιλογής των Δράσεων 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.3.1.3, 9.4.1.1 και 
9.4.1.2 του ΕΚΤ» τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής 

2020 με Α.Π. 1659/09-05-2016 [Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 
6ΞΥΧ7Λ7-ΦΑΛ) Πρόσκληση της 

Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προς τους αντίστοιχους Δυνητικούς Δικαιούχους για την 
τεραιότητας 09 με κωδικό ΑΤΤ040, καθώς και 

2016 (Κωδικός: ΑΤΤ040 / ΑΔΑ: 
.2016 Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας 

ικής] Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου "ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής" προς την 
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020, στο 

καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της 
θετικής αξιολόγησης της Πρότασης, και ειδικότερα στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πρότασης, που 

θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της 
Tον Νόμο 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων 

Την εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 
Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων. 



 

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο 
Φαρμακείο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
2020 με κωδικό ΟΠΣ 5003412 και συγκεκριμένα ανά κωδικό θέσης, ανά υπηρεσία, ανά ειδικότητα, ανά 
διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων (ΠΙΝΑΚΑ
(ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 
 

Κωδ. Θέσης Υπηρεσία
201 Κοινωνικό Φαρμακείο

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
Κωδικός Θέσης 

201 ● Πτυχίο ή Δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

● Άδεια Άσκησης Φαρμακοποιού 
διοικητική αρχή ότι 
άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
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Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικώ

Αρτέμιδος το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττι
και συγκεκριμένα ανά κωδικό θέσης, ανά υπηρεσία, ανά ειδικότητα, ανά 

διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης
Κοινωνικό Φαρμακείο ΠΕ Φαρμακοποιός «Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης» 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Τίτλος Σπουδών και Απαιτούμενα Προσόντα

Πτυχίο ή Δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή Δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
Άδεια Άσκησης Φαρμακοποιού ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια 
διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού. 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμο 
σικών Αγαθών: Κοινωνικό 

το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-
και συγκεκριμένα ανά κωδικό θέσης, ανά υπηρεσία, ανά ειδικότητα, ανά 

Σ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα 

Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων 
«Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή  

1 

Τίτλος Σπουδών και Απαιτούμενα Προσόντα 
Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή Δίπλωμα 

ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 



 

 

 

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία 
επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

1.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες 
μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες).
Μήνες :     1 2 3 
Μονάδες: 0 0 0 
2.ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες 
Τέκνα :        1 2 3 
Μονάδες: 20     40          60          80        100……
3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)
4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% και ΆΝΩ (80 μονάδες)
5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)
Μήνες:       1 2        3     4     5     6      7      8      9      10…..  37       
Μονάδες:15 30    45   60   75 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για το
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Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία 
επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ιρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
1.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 
μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες). 

 4 5 6 7 8 9 
 100 125 150 175 200 225 

2.ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες 
 4 5 …….   

Μονάδες: 20     40          60          80        100……  
. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες) 

4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% και ΆΝΩ (80 μονάδες) 
μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες) 

2        3     4     5     6      7      8      9      10…..  37       38      39     40     40+
   90  105  120  135  150     555 570    585   600  600

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ 
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση 

 

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία 

ιρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 

μήνα ανεργίας άνω των 4 

 10 11     12και άνω 
 250 275 300 

2.ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο) 

40     40+ 
570    585   600  600 

νοείται η απασχόληση με σχέση 



 

 

 

εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος 
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
201 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψπερίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειτην ημερομηνία βεβαίωσης πλήρωσης όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος.Για την απόδειξη της εμπειρίας απεριπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ5) απόδειξης εμπειρίας.

 
 
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤ
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την 
παρούσα ανακοίνωση και το 
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες 
Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση έκδοσης 29.11.2016, 
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του 
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση έκ
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ργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος 
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή μετά την ημερομηνία βεβαίωσης πλήρωσης όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος.  Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ5) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, στοιχείο 13.απόδειξης εμπειρίας. 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την 
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 
Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση έκδοσης 29.11.2016, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του 
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομή Παροχής Βασικών 
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση έκδοσης 29.11.2016.

 

ργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη. 

 
η μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά ας άσκησης επαγγέλματος ή μετά την ημερομηνία βεβαίωσης πλήρωσης όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την 

υτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων στοιχείο 13. Πιστοποιητικά 

όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 

ΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την 

«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου 
δράσεις «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του 

υπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομή Παροχής Βασικών 

δοσης 29.11.2016. 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 
(όπως ισχύει), θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, 
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η 
δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί 
με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές 
Αστέγων» με σήμανση έκδοσης 29.11.2016 
φορέα μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου 
και στον Ιστότοπο του Δήμου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα και στο Δήμο 
Σπάτων-Αρτέμιδος.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ 5 
υποβάλλουν από τις 13/07/201
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή στην διεύθυνση Ναυσικάς 5, Καλλιθέα
επιστολή, στην έδρα του φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση : Λυκαβηττού 21, Αθήνα, 10672 
απευθύνοντας την στην ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής. Στη
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε
οποίος μετά τη αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο 
κατηγοριών και συγκεκριμένα κ
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ 
κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το 
σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
της παρούσας ανακοίνωσης και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 

(όπως ισχύει), θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, 
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η 

δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί 
με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές 
Αστέγων» με σήμανση έκδοσης 29.11.2016 θα γίνει στην έδρα του φορέα μας, στον ιστότοπο του 

στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου 
Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα και στο Δήμο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ 5 

/2018 έως και τις 31/07/2018 είτε αυτοπρόσωπος (ώρες 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 

στην διεύθυνση Ναυσικάς 5, Καλλιθέα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στην έδρα του φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση : Λυκαβηττού 21, Αθήνα, 10672 
απευθύνοντας την στην ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά τη αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο 
κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση 
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ 

ίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το 
σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. 

 

της παρούσας ανακοίνωσης και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 
(όπως ισχύει), θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, 

εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η 
δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί 
με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές 

θα γίνει στην έδρα του φορέα μας, στον ιστότοπο του 
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα και στο Δήμο 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ 5 και να την 
αυτοπρόσωπος (ώρες 09:30-16:30), είτε 

με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή, στην έδρα του φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση : Λυκαβηττού 21, Αθήνα, 10672 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 

ρομηνία που θα φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά τη αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 

διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο 

ατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση 
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ 

ίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το 



 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της 
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον 
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη τ
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον φορέα μας στ
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του φορέα 
Ο φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία της πρόσκλησης κατόπιν ανακοινώσεως του στον 
ιστότοπο www.dynamizois.gr. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφού ο φορέας μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων 
του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η 
υποψηφίων, βάσει της οποίας
ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
 

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα 
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα 

κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 
κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέ
αιτούντος και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες 
δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας 
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο 
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 
ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) 
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια 
κλήρωση. 
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες  και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της 
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον 
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει 
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

οι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον φορέα μας στ
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του φορέα http://www.dynamizois.gr/news/. 
Ο φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία της πρόσκλησης κατόπιν ανακοινώσεως του στον 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Αφού ο φορέας μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων 
του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η 

 θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα 
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) 
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα 
κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέ
αιτούντος και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες 
δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη).

ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας)
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 
ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν 

τληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια 

 

ημέρες  και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της 
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον 

ης δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει 
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

οι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον φορέα μας στις ανωτέρω 
 

Ο φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία της πρόσκλησης κατόπιν ανακοινώσεως του στον 

Αφού ο φορέας μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων 
του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των 

για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 

κύρια προσόντα της ειδικότητας 
(κύρια ή επικουρικά) γίνεται 

που συγκεντρώνουν από τα 
(χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα 

κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα, αναπηρία του 
αιτούντος και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες 
δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη). 

υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 
(χρόνος ανεργίας) και, αν 

αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός 
και ούτω καθεξής. Αν 

τληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια 



 

 

 

 
 
Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γιυλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο φορέας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων, στην έδρα του φορέα, στον ιστότοπο του φορέα 
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης από 2 υπαλλήλους του φορέα (για την έδρα) και 2 
του Δήμου(για τον Δήμο). 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται
αποκλειστική προθεσμία εφτά 
επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση, 
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, κατατίθεται (ώρες 10:00
επιστολή στη διεύθυνση Λυκαβηττού 21, 10672, Αθήνα. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από αρμόδια 
επιτροπή του φορέα η οποία θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο φορέας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίω
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους 
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 
εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλα
αναμόρφωσης των πινάκων είτε κατόπιν αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 
για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
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Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙπρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γιυλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο φορέας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων, στην έδρα του φορέα, στον ιστότοπο του φορέα http://www.dynamizois.gr/news
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης από 2 υπαλλήλους του φορέα (για την έδρα) και 2 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 

 (7) ημερών υπολογιζόμενων ημερολογιακά η οποία αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, κατατίθεται (ώρες 10:00-12:00) ή αποστέλλεται με συστημένη 
επιστολή στη διεύθυνση Λυκαβηττού 21, 10672, Αθήνα. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από αρμόδια 

θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Ο φορέας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίω
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους 
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 

φής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν 
αναμόρφωσης των πινάκων είτε κατόπιν αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 

, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο φορέας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες 
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των 

http://www.dynamizois.gr/news/ , στο 
Αρτέμιδος Για τις αναρτήσεις θα  

συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης από 2 υπαλλήλους του φορέα (για την έδρα) και 2 υπαλλήλους 
στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 

η οποία αρχίζει από την 
στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον 

12:00) ή αποστέλλεται με συστημένη 
επιστολή στη διεύθυνση Λυκαβηττού 21, 10672, Αθήνα. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από αρμόδια 

θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο φορέας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους 
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 

μβάνονται είτε κατόπιν 
αναμόρφωσης των πινάκων είτε κατόπιν αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται 

, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 



 

 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «292016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα Έντυπα – Διαδικασίες _ Διαγωνισμών φορέων 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «292016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης μεκωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα Διαγωνισμών φορέων _ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ 

 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «29-11-υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο σης «22-1-2016» μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα _ Πολίτες _ 


