
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Κανάρη  20 Αθήνα Τ.Κ.10674
Tηλ.: 210-3625300, Fax.: 210-3618341
E-mail:info@depeka.gr

Ανακοίνωση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου /Υποέργου  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές

Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας» (υπ’ αριθμ. 3.6352/6.1322/28-02-2013  Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-
2013», ΑΔΑ: ΒΕΔ2Λ-ΧΟΩ)

Καλαμάτα, 18/07/2013

Ο  Δικαιούχος  Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.
«Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με Κωδικό 55, αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ.6.7591/30-11-2012, ΑΔΑ (Β45ΑΛ-Θ2Δ)  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων πράξεων που αφορούν στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων
«Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 3.6352/6.1322/28-02-2013  Απόφαση Ένταξης του  έργου /υποέργου «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας» στο
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Λ-ΧΟΩ),

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ανέργων έως 30 ετών για τη λειτουργία των κάτωθι Κοινωνικών

Δομών στα πλαίσια ένταξης του ανωτέρω έργου/ υποέργου στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια:
1. Συνοπτική περιγραφή των Κοινωνικών Δομών
Α) Κοινωνικό Παντοπωλείο: κατάστημα που διανέμει τακτικά, σε ωφελούμενους, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου & ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης & υπόδησης, βιβλία,
παιχνίδια, cd & λοιπά είδη, που τα συλλέγει μέσω σύνδεσης με τοπικές φορείς. Λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00.
Β) Δομή Παροχής Συσσιτίων: δομή που παρέχει γεύματα για τη σίτιση ωφελούμενων ατόμων ενώ παράλληλα συνδέεται με τοπικούς φορείς προς το σκοπό αυτό. Λειτουργεί όλη την εβδομάδα 08:00-
16:00.
Γ) Κοινωνικό Φαρμακείο: δομή που παρέχει  σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών
με σχετικούς τοπικούς φορείς. Λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00.
Δ) Δημοτικός Λαχανόκηπος: δομή που αποτελείται από έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, προκειμένου
να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους. Το ωράριο πρόσβασης των ωφελούμενων θα είναι ορισμένο, ανά εποχή.
Ε) Τράπεζα Χρόνου: δομή που παρέχει τη δυνατότητα σε ωφελούμενα άτομα να συναλλάσσονται στη συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες
εναλλακτικού συστήματος. Λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00.
ΣΤ) Γραφείο Διαμεσολάβησης: δομή που παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις ανωτέρω Δομές και με την προώθησή τους σε αυτές. Ακόμη παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης
στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σχετικά με θέματα υγείας και εργασίας (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ). Λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00.
Παράλληλα, μέσω όλων των ανωτέρω Κοινωνικών Δομών παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των
ωφελούμενων.
Το διάστημα απασχόλησης των κατωτέρω ειδικοτήτων είναι από 15/09/2013 έως 14/09/2015 (24 ΜΗΝΕΣ).

2. Αριθμός προσωπικό και Απαιτούμενες δεξιότητες/ τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα
Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1η

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
-Απολυτήριο τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Γενικού Λυκείου)ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών
Μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφούς ειδικότητας Ή -Τίτλος Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υποψήφιους με τα προσόντα της ανωτέρω  κατηγορίας :

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ 3
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-Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης & -Εμπειρία τουλάχιστον (6) μηνών σε υπηρεσίες  διοικητικής υποστήριξης και συναφείς
υπηρεσίες

2η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
-Απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Γενικού Λυκείου) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφούς ειδικότητας Ή -Τίτλος Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υποψήφιους με τα προσόντα της ανωτέρω  κατηγορίας :
-Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης & -Εμπειρία τουλάχιστον (6) μηνών σε υπηρεσίες  υποστήριξης/ υπηρεσίες τροφοδοσίας

3η

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
-Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.  ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής &  -Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Κοινωνικού Λειτουργού (αντίστοιχη των ανωτέρω πτυχίων) Ή
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
-Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. της  ημεδαπής ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι.  ή άλλος ισότιμος
τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας &  -Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Κοινωνικού Λειτουργού (αντίστοιχη των ανωτέρω πτυχίων)

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 1

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 1

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΧΡΟΝΟΥ 1

4η ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Προσωπικό καθαριότητας
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

5η ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 3

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
-Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα  ή απολυτήριος
τίτλος  των παρακάτω σχολικών  μονάδων : Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)  ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υποψήφιους με τα προσόντα της ανωτέρω της κατηγορίας :
-  Απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγείρου αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
αλλοδαπής
Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υποψήφιους με τα προσόντα της ανωτέρω  κατηγορίας :
-Απολυτήριο τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Γενικού Λυκείου) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών
Μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφούς ειδικότητας
-Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υποψήφιους με τα προσόντα της ανωτέρω  κατηγορίας :
-Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης &  -Εμπειρία τουλάχιστον (6) μηνών ως Μάγειρα

6η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
-Πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής &  -Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού (αντίστοιχη του πτυχίου της σχολής)

7η ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 1

ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
-Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή
Γεωργικής Οικονομίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή ταυτόσημο  κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής &  -Άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος Γεωτεχνικού (Γεωπόνου) Ή
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
-Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος «Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας» των Τ.Ε.Ι. ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος
τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

8η ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 1 ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ



Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

9η ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 2

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
- Πτυχίο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου(ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής Ή
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
-Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής &  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου  (αντίστοιχη των ανωτέρω πτυχίων) Ή
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή δίπλωμα Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας Ή
ΠΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή δίπλωμα Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

3. Κριτήρια επιλογής
Ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των βαθμολογούμενων κριτηρίων, στον οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά η βαθμολογία/ μοριοδότηση αυτών, συνδυαστικά:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ / BAΘΜΟΛΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τυπικά Κριτήρια –Προϋποθέσεις (on/ off)

1. Ηλικία υποψηφίων ανέργων (έως 30 ετών) X

2.  Τυπικά προσόντα (π.χ. τίτλος σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος-εφόσον απαιτείται κλπ.), όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα X

Αντικειμενικά Κριτήρια –Προϋποθέσεις

1. Κατάσταση ανεργίας
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών): 25 βαθμοί

25
Βραχυχρόνια άνεργος : 20  βαθμοί

2. Οικονομική κατάσταση

Εισόδημα από 0,00 € έως και 5.000,00 €: 10  βαθμοί

10

Εισόδημα από 5.000,01 € έως και 12.000,00 €: 8  βαθμοί

Εισόδημα από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €: 6  βαθμοί

Εισόδημα από 16.000,01 € έως και 26.000,00 €: 4  βαθμοί

Εισόδημα από 26.000,01 € και άνω: 0  βαθμοί

3. Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεϊκή οικογένεια: 5 βαθμοί

10Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι: 5  βαθμοί

Πολύτεκνος, τρίτεκνος: 5  βαθμοί

4. Κοινωνική κατάσταση
(Ένταξη σε ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες)

Ναι: 10  βαθμοί
10

Όχι: 0  βαθμοί

5. Κατάσταση υγείας
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%: 5  βαθμοί

10
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω: 10  βαθμοί

6. Εντοπιότητα (Κάτοικος
των Δήμων Παρέμβασης)

Ναι: 5  βαθμοί
5

Όχι: 0  βαθμοί

7. Συμμετοχή σε δράσεις
εθελοντισμού

Ναι: 10  βαθμοί
10

Όχι: 0  βαθμοί

Υποκειμενικά Κριτήρια –Προϋποθέσεις



Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής (όπως αυτά
ορίζονται στον ανωτέρω πίνακα). Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε
κλήρωση, η οποία διενεργείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Οργάνου του Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.».

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 1) Αίτηση Συμμετοχής με μία (1) Φωτογραφία στην πρώτη σελίδα, 2) Βιογραφικό σημείωμα, 3) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής
όψεως) ή Άδειας παραμονής, 4) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών & άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται), 5) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ κατά την
ημερομηνία αίτησης στο Δικαιούχο, 6) Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2012 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 8) Σχετικά αποδεικτικά/ βεβαιώσεις ένταξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 9) Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής, όπου θα
αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, 10) Σχετικά αποδεικτικά/ βεβαιώσεις συμμετοχής σε δράσεις εθελοντισμού, 11) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος και
ότι δεν έχει κάνει Έναρξη Επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μόνο για τις ειδικότητες των Φαρμακοποιών, των Γεωπόνων καθώς και των Νομικών.

5. Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να απευθύνονται στο Δικαιούχο-Φορέα Υλοποίησης της Πράξης στην εξής διεύθυνση:
Τηλεφωνικό Κέντρο Γραφείων Έδρας Δικαιούχου Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»: 210-3625300
Δομή Στήριξης Δικαιούχου Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»: Αγία Τριάδα-Δυτικό Κέντρο – Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210-97222, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00π.μ. –15:00μ.μ.
Χρόνος υποβολής αιτήσεων: 19/07/2013 - 02/08/2013

6. Διαδικασία Ενστάσεων
Μετά τη δημοσίευση του πρακτικού επιλογής και των συνημμένων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα (επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες), μπορούν να υποβληθούν
ενστάσεις επί των πινάκων αυτών στην προαναφερόμενη Δομή Στήριξης του Δικαιούχου Φορέα, εντός 3 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσής τους, εγγράφως. Μετά την εξέταση
των υποβληθεισών ενστάσεων καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες των επιλεγέντων και των απορριφθέντων υποψηφίων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν από τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.». Οι αιτηθέντες
υποψήφιοι θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση της επιλογής τους ή μη αντίστοιχα, με μόνη τη δημοσιοποίηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους του Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

10.  Αποδεδειγμένο
ενδιαφέρον συμμετοχής

Κλίμακα βαθμολογίας = 0-10 βαθμοί 10

11. Επικοινωνία & προφίλ/
Διαπροσωπικές σχέσεις

Κλίμακα βαθμολογίας = 0-10 βαθμοί 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 100


