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ΝΠΓΓ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΛΗΜΟΤ ΑΛΗΜΟ 30.11.2018 
Αξηζ. Πξση.: 3958 

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ  1 / 2018 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο 

«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» 
«Πεξίνδνο 2018-2019» 

 
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

 
ΣΟ ΝΠΓΓ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΛΗΜΟΤ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 
επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η. Α΄/3-3-1994), όπσο 
ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 
(ΦΔΚ 224/η.Α΄/2-12-2016). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 (πεξί ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ) ηνπ Ν.2527/1997 
«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν.2190/1994 θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010), 
όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν.4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/η. Α΄/14-3-2012). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4314/2014 «α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθό δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η. Α΄/23-12-
2014). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4403/2016 (ΦΔΚ 125/η. Α΄/7-7-2016), κε 
ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ ηα αλσηέξσ, 

7. Σελ Κ.Τ.Α. ππ‟ αξηζ. 61054/07-06-2018 «ύζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, 
Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ - Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο “Δλαξκόληζε 
νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο” έηνπο 2018-2019, ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο 
από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνύ πκθώλνπ γηα ην 
Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 
2128/η.Β΄/08-06-2018). 

8. Σελ Αλαθνίλσζε – Πξόζθιεζε Δθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 
Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. πξνο ηνπο θνξείο/δνκέο, γηα 
ηελ θαηάξηηζε ελδεηθηηθνύ θαη κε εμαληιεηηθνύ θαηαιόγνπ Φνξέσλ/Γνκώλ ζην πιαίζην 
ηεο Γξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» έηνπο 2018-2019. 

9. Σνλ Δλδεηθηηθό θαη κε εμαληιεηηθό θαηάινγν Φνξέσλ αλά Γήκν, πνπ εθδήισζαλ ηελ 
πξόζεζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο 
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θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» Έηνπο 2018-2019, θαηόπηλ ηεο από 25-05-2018 
Αλαθνίλσζεο– Πξόζθιεζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.), γηα ην Γήκν Γνκήο: Γήκνο Aιίκνπ, Φνξέαο: Γεκνηηθνί 
Παηδηθνί ηαζκνί Γήκνπ Αιίκνπ, Ννκόο: Αηηηθήο, Πεξηθέξεηα: Αηηηθήο.  

10. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. 5180/14-06-2018 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 
Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., γηα ηελ 
πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» Έηνπο 2018-2019, πξνο ηνπο Χθεινύκελνπο ηεο ελ ιόγσ 
Γξάζεο όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

11. Σελ ππ‟ αξ. πξση. 4011/17-07-2018 απόθαζε (ΑΓΑ:ΧΥΠΔ465ΥΗ8-ΠΘΜ)  ηνπ Δηδηθνύ 
Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Σνκεαθώλ Δ.Π. ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ κε ζέκα: 
«Έληαμε ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
ΕΧΖ ΔΣΟΤ 2018 – 2019» κε θσδηθό ΟΠ 5030832 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 
«Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020». 

12. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 2364/27-07-2018 απόθαζε (ΑΓΑ:ΦΓ2Δ7Λ7-ΘΚΒ) ηεο 
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο κε ζέκα: «Έληαμε ηεο Πξάμεο „„ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2018-
2019‟‟ κε θσδηθό ΟΠ 5031764 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αηηηθή 2014-2020». 

13. Σνλ νξηζηηθό πίλαθα σθεινπκέλσλ (θαηά αύμνπζα ζεηξά θσδηθνύ) αλά δήκν αηηνύζαο, 
θαηόπηλ ηεο ππ‟ αξηζ. 5180/14-6-2018 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 
Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., πξνο 
ηνπο Χθεινύκελνπο, γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 
«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» πεξηόδνπ 2018-2019, γηα ην 
Γήκν Αιίκνπ.  

14. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ (ΦΔΚ 573 /η.Β΄/8-04-2015) θαη ηνλ 
Πξόηππν Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ 
(ΚΤΑ 41087/29.11.2017, ΦΔΚ 4249 Β‟, 05.12.2017), 

15. Σελ ππ‟ αξηζ. 116/2018 (ΑΓΑ:ΧΑΝΔΟΛ0-ΦΞ) απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
(από ην πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 04.07.2018) ηνπ ΝΠΓΓ Γεκνηηθνί Παηδηθνί 
ηαζκνί Αιίκνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζύλαςε ζπκβάζεσο κηζζώζεσο έξγνπ, 
εηδηθόηεηνο ΠΔ Παηδηάηξνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε 
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» γηα ηελ πεξίνδν 2018-2019, 

16. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. 3077/12.07.2018 βεβαίσζε ηνπ ΝΠΓΓ Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί 
Αιίκνπ, πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό 
πξόζιεςε πξνζσπηθνύ  ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο. 

17. Σν ππ‟ αξηζ. πξση. 60720/21380/24.09.2018 (3746/05.10.2018 αξ.πξση. ΓΠΑ) 
έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν, κεηά ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν.3852/2010 από ην άξζξν 116 ηνπ Ν.4555/2018, 
νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ πνπ αθνξνύλ ηελ ζύλαςε πάζεο 
θύζεσο ζπκβάζεσλ δελ ειέγρνληαη πηα γηα ηελ λνκηκόηεηά ηνπο από ηελ ζπγθεθξηκέλε 
Τπεξεζία. 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά έλα (1) άηνκν γηα ηελ 
θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ΝΠΓΓ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΛΗΜΟΤ, 
πνπ εδξεύεη ζηνλ Άιηκν Αηηηθήο, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 
«Παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) 
κήλεο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, 
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εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), 
κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
(βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  

Κσδηθόο  
απαζρόιεζεο 

Σόπνο 
εθηέιεζεο 

Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

Πεξηγξαθή έξγνπ 

101 

ΝΠΓΓ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ 

ΠΑΗΓΗΚΟΗ 
ΣΑΘΜΟΗ 
ΑΛΗΜΟΤ 

Π.Δ. 
ΠΑΗΓΗΑΣΡΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο 
31-08-2019, κε 

δπλαηόηεηα 
παξάηαζεο εθ‟ 

όζνλ ζπλερηζηεί ην 
πξόγξακκα 

1 

 Δπίζθεςε ζηνπο Παηδηθνύο 
ηαζκνύο ζε θαζεκεξηλή 
βάζε, 

 Γεκηνπξγία, 
παξαθνινύζεζε θαη 
ελεκέξσζε θαθέινπ πγείαο 
γηα θάζε παηδί, 

 Έγθξηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ 
πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο 
ησλ παηδηώλ, 

 Παξέκβαζε ζε έθηαθηα 
πεξηζηαηηθά, 

 Πξόζθιεζε πξνο ηνπο 
γνλείο ζε ελεκεξσηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο ζρεηηθέο κε 
ζέκαηα πγηεηλήο ησλ παηδηώλ 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κσδηθόο 
απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 

Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, 

β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, 

γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο Παηδηάηξνπ, 

δ) Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ, 

ε) Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, απνδεηθλπόκελε 

µε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ή βεβαίσζε ηνπ 

ίδηνπ ππνπξγείνπ όηη δελ απαηηείηαη. 
 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο έσο 65 εηώλ. 

 
 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία 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. 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

101 

 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 
δεηνύκελε από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, άδεηαο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο Παηδηάηξνπ.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΙ., ζηνηρείν 15. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 

αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ. 

ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   
 

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ 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)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 
ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ 
ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)». 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 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)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «04-10-2016» λα γίλεη ζην 
θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα απηήο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, Ν. Αηηηθήο. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 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: Ν.Π.Γ.Γ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΛΗΜΟΤ 
Θνπθπδίδνπ 73, Σ.Κ. 17455 Άιηκνο, (ηει. επηθνηλσλίαο: 210 9836 648). 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. 

Ζ 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. Ζ 
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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: Έληππα αηηήζεσλ  
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  πκβάζεσλ 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: Έληππα αηηήζεσλ  
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ). 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  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). Ζ 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. Ζ 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, 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. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 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 ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ 
καο.  

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. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία 
ηεο ππεξεζίαο καο. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Απαζρόιεζε   

Ζ ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο 
ππνςεθίνπο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. 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. 
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ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ 
ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα 
θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «04-10-
2016», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – 
ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό εληππν αζεπ 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  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  
πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ). 
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