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ΓΡΑ.Δ.                                                                    
Γπάζειρ Δθελονηών                                                  
Μη Κςβεπνηηική Δθελονηική Οπγάνυζη 
Έδξα Πξνγξάκκαηνο: Κ.Α.Π.Η. Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο  
Γνχλαξε 30, Σ.Κ. 153 43, Αγία Παξαζθεπή 
Σειέθσλν:  210 6081479 
Ιζηνζειίδα: www.drasemko.gr  

                                                                        

 
Αγία Παπαζκεςή, 22/07/2013  

 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  

Για ηην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος για ηην ςλοποίηζη ηηρ 
ππάξηρ  «ΓΡΑΔ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΠΗΚΖ ΤΝ-ΔΡΓΑΗΑ»: 

  
ΓΗΚΣΤΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΑΜΔΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ 

ΦΣΧΥΔΗΑ ΣΧΝ ΓΖΜΧΝ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ  ΠΑΛΛΖΝΖ 

 

 
Ζ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ‘’ΓΡΑ.Δ.’’ 

 
Έσονηαρ ςπότη: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σελ Αλνηρηή πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 55 αξηζκ. πξση. 2.31716/νηθ.6.7591/30-11-2012 ΑΓΑ 
(Β45ΑΛ-Θ2Γ) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «ΓΡΑΔ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ» πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 

3. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 3.8020/νηθ.6.1819/28-02-2013 απφθαζε Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «ΓΡΑΔ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ» 

4. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 3.15516/6.3666/25-06-2013 απφθαζε ηεο Γ.Γ. Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ 
θαη άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεηηθά κε 
ηε δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο ππφ πξνυπνζέζεηο γηα ην «ρέδην Τινπνίεζεο» ηεο Πξάμεο 
«ΓΡΑΔ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ» 

5. Σελ απφ 17-7-2013 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΡΑ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ θαη ηε δεκνζίεπζε 
ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
Γνκψλ 

Ανακοινώνει 

Σε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά 
είκοζι εννέα (29) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο  «ΓΡΑΔ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ»  ζην 
πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2007-2013.  

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα απαζρνιεζεί απφ ηε Με Κπβεξλεηηθή Δζεινληηθή Οξγάλσζε 
ΓΡΑ.Δ. (ΜΚΟ ΓΡΑΔ) ζην Γίθηπν Κνηλσληθψλ Γνκψλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο 

tel:210%206081479
http://www.drasemko.gr/
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Φηψρεηαο ησλ Γήκσλ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη  Παιιήλεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αληίζηνηρεο Γνκέο 
ησλ δήκσλ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη Παιιήλεο, κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ 24 κελψλ, ν αθφινπζνο αξηζκφο αηφκσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο θαη ηα απαηηνχκελα 
(ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα. 
 

Πίνακαρ 1: ςνολική απεικόνιζη θέζευν και ειδικοηήηυν ηυν Γομών  
ηυν δήμυν Αγίαρ Παπαζκεςήρ και Παλλήνηρ 

 

ΘΔΖ - ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΘΔΔΗ 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΘΔΔΧΝ & ΓΟΜΔ 

ΓΖΜΟ  ΑΓΗΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΓΖΜΟ 
ΠΑΛΛΖΝΖ 

Τπνζηήξημε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 5 
2  

(ΚΠ: 1 ζέζε + Π: 1 
ζέζε) 

3  
(ΣΥ: 3 ζέζεηο) 

Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο – 
Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο 

5 
2 

(ΚΠ: 1 ζέζε + ΚΦ: 1 
ζέζε) 

3 
(ΚΠ: 1 ζέζε + ΚΦ: 1 
ζέζε + ΣΥ: 1 ζέζε) 

Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο - 
Φπρνιφγνο 

2 
1 

(ΓΓ: 1 Θέζε) 
1 

(ΓΓ: 1 Θέζε 

Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο – 
Κνηλσληνιφγνο 

2 
1 

(ΓΓ: 1 Θέζε) 
1 

(ΓΓ: 1 Θέζε 

Τπνζηεξηθηηθφ Πξνζσπηθφ – ηειέρε 
Σξνθνδνζίαο 

6 
3 

(ΚΠ: 3 ζέζεηο) 
3 

(ΚΠ: 3 ζέζεηο) 

Μάγεηξαο 1 
1 

(Π: 1 ζέζε) 
0 

Βνεζφο Μάγεηξα 2 
2 

(Π: 2 ζέζεηο) 
0 

Καζαξηζηήο 2 
2 

(Π: 2 ζέζεηο) 
0 

Φαξκαθνπνηφο 4 
2 

(ΚΦ: 2 ζέζεηο) 
2 

(ΚΦ: 2 ζέζεηο) 
ΤΝΟΛΑ 29 16 13 

 
 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ: ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΓΟΜΧΝ 

ΚΠ Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 

Π Γνκή Παξνρήο πζζηηίσλ 

ΚΦ Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 

ΣΥ Σξάπεδα Υξφλνπ 

ΓΓ Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 

 

 
 

Πίνακαρ 2: ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (ανά κυδικό θέζηρ) 
 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Διδικόηηηα 
Γομέρ 

Απαζσόληζηρ 
Δπίπεδο 

Δκπαίδεςζηρ 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

101 
Τποζηήπιξη Γιοικηηικών 

Τπηπεζιών 
  (ΓΔ ή ΣΔ) 24 5 

101α 
Τπνζηήξημε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

ΚΠ+Π Γήκνπ 
Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
() 

(ΓΔ ή ΣΔ) 24 2 
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Κυδικόρ 
θέζηρ 

Διδικόηηηα 
Γομέρ 

Απαζσόληζηρ 
Δπίπεδο 

Δκπαίδεςζηρ 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

101β 
Τπνζηήξημε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

Γήκνπ Παιιήλεο 
ΣΥ Γήκνπ 
Παιιήλεο 

(ΓΔ ή ΣΔ) 24 3 

102 
Κοινυνικόρ Δπιζηήμοναρ – 

Κοινυνικόρ Λειηοςπγόρ 
  (ΠΔ ή ΣΔ) 24 5 

102α 
Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο – Κνηλσληθφο 
Λεηηνπξγφο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

ΚΠ + ΚΦ Γήκνπ 
Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
(ΠΔ ή ΣΔ) 24 2 

102β 
Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο – Κνηλσληθφο 

Λεηηνπξγφο Γήκνπ Παιιήλεο 
ΚΠ + ΚΦ + ΣΥ 

Γήκνπ Παιιήλεο 
(ΠΔ ή ΣΔ) 24 3 

103 
Κοινυνικόρ Δπιζηήμοναρ - 

Φςσολόγορ 
 (ΠΔ) 24 2 

103α 
Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο – Φπρνιφγνο 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 
ΓΓ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 

 
(ΠΔ) 

 
 

24 1 

103β 
Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο – Φπρνιφγνο 

Γήκνπ Παιιήλεο 
ΓΓ Γήκνπ 
Παιιήλεο 

(ΠΔ) 24 1 

104 
Κοινυνικόρ Δπιζηήμοναρ – 

Κοινυνιολόγορ 
 (ΠΔ) 24 2 

104α 
Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο – 

Κνηλσληνιφγνο Γήκνπ Αγίαο 
Παξαζθεπήο 

ΓΓ Γήκνπ Αγίαο 
Παξαζθεπήο 

 
(ΠΔ) 

 
 

24 1 

104β 
Κνηλσληθφο Δπηζηήκνλαο – 

Κνηλσληνιφγνο Γήκνπ Παιιήλεο 
ΓΓ Γήκνπ 
Παιιήλεο 

(ΠΔ) 24 1 

105 
Τποζηηπικηικό Πποζυπικό – 

ηελέση Σποθοδοζίαρ 
 (ΤΔ) 24 6 

105α 
Τπνζηεξηθηηθφ Πξνζσπηθφ – ηειέρε 

Σξνθνδνζίαο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 
ΚΠ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
(ΤΔ) 24 3 
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Κυδικόρ 
θέζηρ 

Διδικόηηηα 
Γομέρ 

Απαζσόληζηρ 
Δπίπεδο 

Δκπαίδεςζηρ 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 

105β 
Τπνζηεξηθηηθφ Πξνζσπηθφ – ηειέρε 

Σξνθνδνζίαο Γήκνπ Παιιήλεο 
ΚΠ Γήκνπ 
Παιιήλεο 

(ΤΔ) 24 3 

106 Μάγειπαρ  (ΓΔ) 24 1 

106α Μάγεηξαο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 
Π Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
(ΓΔ) 24 1 

107 Βοηθόρ Μάγειπα  (ΤΔ) 24 2 

107α 
Βνεζφο Μάγεηξα Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
Π Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
(ΤΔ) 24 2 

108 Καθαπιζηήρ  (ΤΔ) 24 2 

108α Καζαξηζηήο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 
Π Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
(ΤΔ) 24 2 

109 Φαπμακοποιόρ  (ΠΔ) 24 4 

109α 
Φαξκαθνπνηφο Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
ΚΦ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο 
(ΠΔ) 24 2 

109β Φαξκαθνπνηφο Γήκνπ Παιιήλεο 
ΚΦ Γήκνπ 
Παιιήλεο 

(ΠΔ) 24 2 

ΤΝΟΛΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ (α) 16 

ΤΝΟΛΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΟΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ (β) 13 

Πίνακαρ 3: Δλάσιζηα Απαιηούμενα Πποζόνηα (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ  

Σίηλοι ποςδών  
και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

101 
 Απνιπηήξην ιπθείνπ ή Πηπρίν ΣΔΙ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο 

 Δπηθνηλσληαθά πξνζφληα 

102 

 Πηπρίν  ΑΔΙ ή ΣΔΙ  ηεο εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο  

 Άδεηα   άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ 

 Δπηζπκεηή πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 
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Κυδικόρ 
θέζηρ  

Σίηλοι ποςδών  
και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

 Δπηθνηλσληαθά πξνζφληα 

103 

 Πηπρίν  ΑΔΙ Φπρνιφγσλ  ηεο εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο  

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ 

 Δπηζπκεηή πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

 Δπηθνηλσληαθά πξνζφληα 

104 
 Πηπρίν ΑΔΙ ζε θνηλσληνινγία – αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 

 Δπηζπκεηή πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην έξγν 

105 
 Απνιπηήξην γπκλαζίνπ (ή ιπθείνπ ή Πηπρίν ΣΔΙ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο) 

 Δπηθνηλσληαθά πξνζφληα 

106 
 Πηπρίν ζρνιήο καγεηξηθήο-δαραξνπιαζηηθήο νπνηαδήπνηε κνξθήο  

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ή πξαθηηθή ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην έξγν 

107 
 Πηπρίν ζρνιήο καγεηξηθήο-δαραξνπιαζηηθήο νπνηαδήπνηε κνξθήο ή/θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε 

αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην έξγν 

108 
 Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ 
 

109 

 Πηπρίν  ΑΔΙ Φαξκαθνπνηνχ  ηεο εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο αλαγλσξηζκέλνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο  Φαξκαθνπνηνχ 

 Δπηζπκεηή πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 

 Δπηθνηλσληαθά πξνζφληα 

 
Οη παξαπάλσ θσδηθνί ζέζεσλ πξνζδηνξίδνληαη γεσγξαθηθά ζηελ Αίηεζε ησλ Τπνςεθίσλ κε ηελ 
πξνζζήθε ζηνλ ηξηςήθην θσδηθφ: 

 ηνπ (α) γηα ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο 

 ηνπ (β) γηα ην Γήκν Παιιήλεο 
Οη ζέζεηο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2. 
 
πληζηάηαη ζηνπο Τπνςεθίνπο λα αλαγλψζνπλ πξνζεθηηθά ηηο ζέζεηο ησλ Γνκψλ γηα θάζε 
ζπκπξάηηνληα Γήκν, δηφηη δελ είλαη ίδηεο. 
 
Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα επηιέμεη θαηά ηελ Αίηεζή ηνπ, κφλν κία Γνκή θαη κία αληίζηνηρε ζέζε 
(κε βάζε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ). 
 

 
Α. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Οη ππνςήθηνη (σθεινχκελνη ηεο Πξάμεο) πξέπεη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: 
 λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή λα είλαη νκνγελείο ή 

κεηαλάζηεο κε δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε Υψξα.  
 λα είλαη άνεπγοι κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο. 
 λα έρνπλ ειηθία κέρξη 30 εηών θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο. 
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 λα ππνβάινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνπλ φηη έρνπλ πιήξε δηαζεζηκφηεηα 
πξφζιεςεο απφ 15 επηεκβξίνπ 2013. 

 
Ζ μη-πλήπυζη ηυν παπαπάνυ πποϋποθέζευν οδηγεί ζηον άμεζο αποκλειζμό ηος 
ςποτηθίος από ηη διαδικαζία επιλογήρ. 
 
Οι ςποτήθιοι οθείλοςν επίζηρ να αποδείξοςν ηην ενηοπιόηηηά ηοςρ, η οποία αποηελεί 
επιθςμηηό κπιηήπιο. Αςηό ζημαίνει όηι ζε πεπίπηυζη ιζοβαθμίαρ, θα πποηιμηθεί 
ςποτήθιορ πος πληποί ηο ζςγκεκπιμένο κπιηήπιο, με ηην ακόλοςθη διαδικαζία: 

 ζηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ ππνςεθίσλ ζηε δεισζείζα ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
Γνκήο, επηιέγεηαη εθείλνο πνπ έρεη ηελ εληνπηφηεηα ζην Γήκν ζηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ε 
Γνκή.  

 ζέζεηο Γνκψλ ελφο Γήκνπ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο Αηηήζεηο, 
θαιχπηνληαη αξρηθά απφ Αηηήζεηο αληίζηνηρσλ Γνκψλ ηνπ έηεξνπ ζπκπξάηηνληνο Γήκνπ. 
Δθφζνλ δελ θαιπθζνχλ θαη απφ απηέο, ηφηε αλαδεηνχληαη ππνςήθηνη κε Αηηήζεηο ρσξίο ην 
θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο. 

 γηα ηηο ζέζεηο ησλ Γνκψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Φαξκαθείνπ δελ ηζρχεη ην θξηηήξην ηεο 
εληνπηφηεηαο, θαηαξηίδεηαη δε εληαίνο Πίλαθαο Τπνςεθίσλ. 

 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εληνπηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα Γ 
παξαγξ. 4 ηεο παξνχζαο. 
 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη αληηθεηκεληθά ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα 
κπιηήπια, ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη ζςνδςαζηικά σο εμήο: 
 

Πίνακαρ 4: Κπιηήπια Δπιλογήρ και μοπιοδόηηζή ηοςρ 

Κπιηήπια Πεπιγπαθή 
ςνηελεζηήρ 
βαπύηηηαρ 

Κ1 Πηπρίν ΑΔΙ, γηα ηηο ζέζεηο φπνπ είλαη αλαγθαίν Πηπρίν. 
Πηπρία κε Καιψο ιακβάλνπλ 0,7. 
Πηπρία κε βαζκφ Λίαλ θαιψο ή Άξηζηα ιακβάλνπλ 0,10 

0.07 - 0,10 

Κ2 ρεηηθέο Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο / επηκφξθσζε 0,05 
Κ3 Γλψζε Ξέλεο Γιψζζαο 0.05 
Κ4 Πηζηνπνηεκέλε Γλψζε / Υξήζε Η/Τ  0,05 
Κ5 Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή απνηίκεζε γεληθήο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο  
0,10 

Κ6 Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή απνηίκεζε εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε 

0,15 

Κ7 Σεθκεξίσζε ελδηαθέξνληνο (Πξνεηνηκαζία Φαθέινπ 
Τπνςεθηφηεηαο, "εηθφλα" Βηνγξαθηθνχ, πιηθφ ηεθκεξίσζεο 
εκπεηξίαο θ.ιπ. 

0,10 

Κ8 Δκπεηξία ζε αλάινγν θνξέα / ζέζε, γλψζε ΚΠ – ΔΠΑ θιπ 0,05 
        Κ9* Κνηλσληθά θξηηήξηα 0,10 

Κ10 
Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά (5 ππν-θξηηήξηα: ηθαλφηεηα 
ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλία, πξσηνβνπιία, αλάιεςε επζπλψλ, 
νκαδηθφηεηα) 

0.25 

*Παρακάηφ ζηο πίνακα αναλύεηαι εκηενώς ηο κριηήριο: Κ9 «Κοινωνικά Κριτήρια» 
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Πίνακαρ 4α: Ανάλςζη Κπιηηπίος Κ9 ζε Τποκπιηήπια 

Ο ζπλνιηθφο βαζκφο πνπ ζα πξνθχςεη, ελζσκαηψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 κε βάζε ηε βαξχηεηα ηνπ 
θξηηεξίνπ. 

 

Γ. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

1. ηε δηαδηθαζία επηινγήο σθεινπκέλσλ έρνπλ κελ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πεπιζζόηεπα από ένα 
άλεξγα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, φκσο ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα πξνηηκεζνχλ άλεξγνη απφ 
δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο. 

2. Τπνςήθηνο πνπ αλήθεη ζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ή είλαη έγγακνο/-ε κε ζχδπγν άλεξγν 
δειψλεη και ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

Γ. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. Πίλαθα 2) θαη ησλ 
ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ πνπ βαζκνινγνχληαη, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη αθνινχζσο: 

1. ΓΔΝΗΚΑ: 

 Αποδεικηικό ζηοισείο ηαςηόηηηαρ (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο άιινπ 
θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.). 

 Σαςηόηηηα ομογενούρ (γηα ηνπο Έιιελεο νκνγελείο). 

 Άδεια διαμονήρ ζε ιζσύ (γηα ηνπο αιινδαπνχο ηξίησλ ρσξψλ). 

2. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Τπο-κπιηήπια  Κ9 ΑΝΑΛΤΖ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

(ενηόρ ηος κπιηηπίος) 

1. Καηάζηαζη ανέπγος 
Μαθξνρξφληα άλεξγνο (>12 κελψλ) 15 
Βξαρπρξφληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο  10 

2. Οικογενειακή 
καηάζηαζη 

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 10 
Έγγακνο/-ε θαη νη δχν ζχδπγνη άλεξγνη 8 

Με πξνζηαηεπφκελα κέιε 5 

3. Οικογενειακό 
ειζόδημα (νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2012 κε βάζε 
εθθαζαξηζηηθφ) 

απφ 0,00 € έσο θαη 6.900,00 € 15 
απφ 6.900,01 € έσο θαη 12.000,00 € 10 
απφ 12.000,01 € έσο θαη 16.000,00 € 8 
απφ 16.000,01 € έσο θαη 22.000,00 € 6 
απφ 22.000,01 € θαη άλσ 0 

4. Καηάζηαζη ςγείαρ  

ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% - 50% 6 
ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ (εθφζνλ 
θαιχπηεηαη ε θαηαιιειφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο 
ππεπζπλφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γνκήο) 

8 

5. Μέλορ Δςπαθούρ 
Κοινυνικήρ Ομάδαρ  

Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο 

10 
Γπλαίθεο / Άληξεο ζχκαηα trafficking 

Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ 

Απνθπιαθηζκέλνη 

Άηνκα κε ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο  
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Δθόζον γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο νξίδνληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελα (ηππηθά ή 
ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ 2), νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 

 Σίηλο ζποςδών απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία θηήζεο ηνπ θαη ε βαζκνινγία 
ηνπ. 

 Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ζε ηζρχ ή ινηπέο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή 
επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο (κφλν γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ νξίδεη ε αλαθνίλσζε). 

 Γνώζη σειπιζμού Ζ/Τ θαη ε γνώζη ξένυν γλυζζών απνηεινχλ απαηηνχκελα ζχκθσλα 
κε ηελ αλαθνίλσζε πξνζφληα γηα ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε κε-ζεσξεκέλα 
θσηναληίγξαθα.  

 Η επγαζιακή εμπειπία απνηειεί απαηηνχκελν ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε πξνζφλ γηα 
νξηζκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πξφζιεςεο (κε ή ρσξίο άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο) νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε 
(π.ρ., κηζζσηνί, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην θ.ά.) απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο δεηνχκελεο εκπεηξίαο (π.ρ., βεβαίφζη αζθαλιζηικού θορέα, 
θεφρημρνη σπεύθσνη δήλφζη εμπειρίας από Δημόζια Αρτή κ.λπ)  

3. Για ηην πιζηοποίηζη ελάσιζηηρ πποϋπόθεζηρ ηηρ ανεπγίαρ : 

 Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο.  

 Γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Φαπμακοποιού θαη κφλν, ε νπνία δελ εγγξάθεηαη ζηα Μεηξψα ησλ 
Αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ  ν ππνςήθηνο ζα ππνβάιιεη (ζεσξεκέλε) Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ 
νπνία ζα δειψλεηαη φηη είλαη άλεξγνο θαη δελ έρεη θάλεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηελ 
αξκφδηα ΓΟΤ   

Δάλ δελ πξνζθνκίδεηαη ην Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ, ε Αίηεζε δελ ζα αμηνινγείηαη. 

4. Για ηην πιζηοποίηζη ηηρ διαθεζιμόηηηαρ απαζσόληζηρ : 

 Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ν Τπνςήθηνο αλαγξάθεη φηη έρεη πιήξε δηαζεζηκφηεηα 
πξφζιεςεο απφ 15 επηεκβξίνπ 2013. 

5. Για ηην «ενηοπιόηηηα»:  

 Υξεζηκνπνηείηαη είηε ε εθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2012, γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2011 έσο 
31/12/2011, είηε κηζζσηήξην ζπκβφιαην, είηε πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο ΓΔΚΟ (έηνπο 2013) 
είηε ινγαξηαζκφο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο (έηνπο 2013) ή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
Γήκνπ. 

6. Διδικέρ Απαιηήζειρ Κπιηηπίος Κ9: 

Για ηο ςπο-κπιηήπιο Κ9-2 «Οικογενειακή καηάζηαζη»:  

 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο 
αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ηo νπνίo λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα 
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 θ.ιπ.). 

 Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη 
άλεξγνη.   
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 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, 
γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2010 έσο 31/12/2010, πξνθεηκέλνπ γηα 
ηελ απφδεημε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ. 

Για ηο ςπο-κπιηήπιο Κ9-3 «Οικογενειακό ειζόδημα»:  

 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012, 
γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2011 έσο 31/12/2011  ή 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ ππνρξενχηαη ν σθεινχκελνο λα ππνβάιιεη 
θνξνινγηθή δήισζε ιφγσ εηζνδήκαηνο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 

Για ηο ςπο-κπιηήπιο Κ9-4 «Καηάζηαζη ςγείαρ»: 

 Βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζε ηζρχ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ 
αλαπεξίαο (γηα αλέξγνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ΑκεΑ). 

 

 
Δ. ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
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, φπνπ 
απηφ αλαθέξεηαη ξεηά.  
 
 

Σ. Τποβολή Αιηήζευν ςμμεηοσήρ – Δνδεικηικό Υπονοδιάγπαμμα 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, κε έλαλ απφ 
ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζε θιεηζηφ Φάθειν κε ηελ έλδεημε  

«Αίηηζη Πρόζληυης ζηο Δίκησο Κοινφνικών Δομών Ανηιμεηώπιζης  
ηοσ Φαινομένοσ ηης Φηώτειας- Δομή … Δήμοσ .. – ΚΩΔΙΚΟ ..» 

ζηελ αθφινπζε Γηεχζπλζε : 
 
Κ.Α.Π.Η. Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο (έδρα ΔΡΑΕ για ηο ζσγκεκριμένο Πρόγραμμα) 
Γνχλαξε 30, Σ.Κ. 153 43, Αγία Παξαζθεπή, 

Ζ πποθεζμία ςποβολήρ ηυν Αιηήζευν λήγει ζηιρ 5 Αςγούζηος 2013, με ζςζηημένη 
επιζηολή (ζθπαγίδα ηασςδπομείος μέσπι και ηην ζςγκεκπιμένη ημεπομηνία) ή με παπαλαβή 
courier ή με καηάθεζη ηηρ Αίηηζηρ από ηον ίδιο ηον ςποτήθιο ζηην Έδπα ηος 
Ππογπάμμαηορ μέσπι και ώπα 14.00 ηηρ παπαπάνυ ημέπαρ. 

 
Σηο πξνεγνχκελεο εκέξεο, νη αηηήζεηο ζα παξαιακβάλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 9:00πκ 
έσο ηηο 17:00κκ.  

 
Οη ππνςήθηνη ζα θαηαηαρζνχλ κε βάζε ηε δηαδηθαζία ηεο Δλφηεηαο Η θαη εθείλνη πνπ θαιχπηνπλ 
ηελ αλαινγία ηεο «ζέζεο ππνςεθηφηεηαο / πιήζνο ππνςεθίσλ» ζα εηδνπνηεζνχλ κεηά ηηο 26 
Απγνχζηνπ 2013 γηα ηε δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 1ν 10ήκεξν ηνπ 
επηεκβξίνπ 2013, κε ελδεηθηηθφ πξνγξακκαηηζκφ πξφζιεςεο ην 2ν 10ήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ 
2013. 

 
Ε. Γημοζίεςζη ηηρ Ανακοίνυζηρ 

Η παξνχζα ζα δεκνζηεπζεί πεξηιεπηηθά ζηνλ ηνπηθφ ηχπνπ (βι. ζπλέρεηα), ελψ ζα γίλεη έθδνζε θαη 
δηαλνκή Γειηίνπ Σχπνπ ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ή 
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Σνκέα φπνπ πινπνηείηαη ην Πξφγξακκα. Η αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί επίζεο ζηα Γεκαξρεία ησλ 
ζπκπξαηηφλησλ Γήκσλ, ζηηο ελ ιεηηνπξγία Γνκέο θαη ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ. 

Πεπίλητη ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή 
εθεκεξίδα, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εκεξήζηα, ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ή ηνκέα, εθφζνλ 
εθδίδεηαη.  

Ζ Ανάπηηζη ολόκληπηρ ηηρ Ανακοίνυζηρ θαη ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Αξρείνπ ηεο Αίηεζεο ζα γίλεη:  

 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ (www.drasemko.gr), 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο (www.agiaparaskevi.gr), 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο (www.pallini.gr ). 

 
Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο, ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Φαθέινπ 
θαη κε ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο ζα δίλνληαη απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ 09.00 – 
14.00 ζην ηειέθσλν  210 6081479 κέρξη ηηο 29-7-2013. Δπηπξφζζεηα, ζα γίλνληαη απνδεθηά 
εξσηήκαηα δηεπθξηλίζεσλ  κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία επίζεο κέρξη ηηο 29-7-2013 ζηε δηεχζπλζε 
info@drasemko.gr, ηα νπνία  ζα απαληεζνχλ ζπιινγηθά κε αλάξηεζε ζρεηηθνχ θεηκέλνπ ζηηο 31-7-
2013 ζηηο παξαπάλσ ηζηνζειίδεο. 
 
 

Ζ.  Καηάηαξη ηυν Τποτηθίυν 

Αθνχ ν Γηθαηνχρνο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε (βι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ) θαη ζηελ 
πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 55 αξηζκ. πξση. 2.31716/νηθ.6.7591/30-11-2012 ΑΓΑ (Β45ΑΛ-Θ2Γ) ηεο 
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ππνβνιή 
πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «ΓΡΑΔ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΑ»  πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Σακείν. 

Η καηάηαξη ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηελική επιλογή γηα ηελ πξφζιεςε κε 
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη ζε δχν θάζεηο σο εμήο 

 ε πξψηε θάζε, ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη θαηαξηίδεηαη πίλαθαο 
εθείλσλ πνπ ηα πιεξνχλ κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα, ήηνη Κ1-Κ5 θαη Κ8-Κ9. 

 ε δεχηεξε θάζε, εάλ νη ζέζεηο ησλ ππνςεθίσλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ αλαινγία 1 
πξνο 3, ηφηε θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε νη ηξεηο πξψηνη ηεο παξαπάλσ θαηάηαμεο. ε 
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε φινη νη ηζνβαζκίζαληεο. 

 Σεο ζπλέληεπμεο ζα πξνεγεζεί ηειεθσληθή ή ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ 
πνπ ζα θιεζνχλ. 

 Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, πξνθχπηεη ε βαζκνιφγεζε ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ, 
ήηνη Κ6, Κ7 θαη Κ10 (5 ππνθξηηήξηα). ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο, θάζε ππνςήθηνο 
ελεκεξψλεηαη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη ηνλ 
ηξφπν βαζκνιφγεζεο, 

2. ηε ζπλέρεηα, νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζε πίλαθα αλά Γνκή κε 
αλαγξαθή ησλ θσδηθψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη, κε βάζε ηε ζςνολική βαθμολογία 
πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ή 
θσιχκαηνο ππνςεθίνπ, επηιέγεηαη ν επφκελνο ηεο θαηάηαμεο θ.ν.θ. 

3. ηελ πεξίπησζε ιζοβαθμίαρ ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία, θαη αθνχ έρεη 
πξνεγεζεί ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηεο εληνπηφηεηαο, πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο 
πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (Καηάζηαζη ανέργοσ) θαη, αλ 

http://www.drasemko.gr/
http://www.agiaparaskevi.gr/
tel:210%206081479
mailto:info@drasemko.gr
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απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην 
(Οικογενειακή καηάζηαζη) 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. 

 
 

Θ. Ανάπηηζη πινάκυν και ςποβολή ενζηάζευν 
Μεηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Τπνςεθίσλ, ε ΓΡΑΔ πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε πηλάθσλ 
απνθιεηνκέλσλ, θαηάηαμεο θαη πξνζιεπηέσλ σθεινπκέλσλ.  
Οη Πίλαθεο αλαξηψληαη ζε έληππε κνξθή, πεξηέρνπλ δε θαηάζηαζε πξνζιεπηέσλ θαη΄ αιθαβεηηθή 
ζεηξά κε αλαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ζέζεο πξφζιεςεο, Οη Πίλαθεο αλαξηψληαη ζηα Γεκαξρεία ησλ 
ζπκπξαηηφλησλ Γήκσλ θαη ζηελ έδξα ηνπ Γηθαηνχρνπ θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο 
ηζηνζειίδεο ηνπ Γηθαηνχρνπ www.drasemko.gr  

 
Καηά ηνπ πίλαθα απηνχ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε ένζηαζηρ κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πποθεζμία ηπιών (3) επγάζιμυν ημεπών ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα 
ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ έδξα ηνπ Γικαιούσος Μη Κςβεπνηηική Δθελονηική Οπγάνυζη 
«ΓΡΑ.Δ.» (Κ.Α.Π.Η. Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο  - Πξφγξακκα ΓΡΑΔ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΑ - Γνχλαξε 
30, Σ.Κ. 153 43, Αγία Παξαζθεπή). Σεο ελζηάζεσο επηιακβάλεηαη ην Γ.. ηνπ Φνξέα. 
 

Η. Γιαδικαζία Ππόζλητηρ 
Ο Γηθαηνχρνο πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ εληφο ην πνιχ 15 ημεπών απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο σθεινπκέλσλ.  
Κάζε σθεινχκελνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε μία θέζη επγαζίαρ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 
μηνών. 
 
Η ακνηβή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, νξίδεηαη έσο 13.600 εηηζίυρ, ανεξαπηήηυρ 
ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Η ακνηβή απηή είλαη ζηαζεξή γηα ηα 2 έηε ηεο απαζρφιεζεο. ην πνζφ απηφ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο π.ρ. αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θφξνη θιπ). 

 
Για ηην  

Μη Κςβεπνηηική Δθελονηική Οπγάνυζη 
«ΓΡΑ.Δ.» 

 
 

Αςγοςζηίνορ Κάηζαπηρ 
Ππόεδπορ Γ.. - Νόμιμορ Δκππόζυπορ 

Γικαιούσος 

http://www.drasemko.gr/

