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                                                                                                  Αναρτητέα  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΧαλάνδριΧαλάνδριΧαλάνδριΧαλάνδρι, , , , 20/5/2020/5/2020/5/2020/5/20        

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αριθμ. Πρωτ.: Αριθμ. Πρωτ.: Αριθμ. Πρωτ.: Αριθμ. Πρωτ.:     15556155561555615556    

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                            

                        

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥγια τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥγια τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥγια τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
στο πλαίσιο στο πλαίσιο στο πλαίσιο στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗΑΤΤΙΚΗΑΤΤΙΚΗΑΤΤΙΚΗ    2014201420142014----2020202020202020»»»»    

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΪΪΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ    

ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»»»»    

    

Ο ΔΗΜΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ    

 

 

Έχοντας υπόψη:Έχοντας υπόψη:Έχοντας υπόψη:Έχοντας υπόψη:    

1.1.1.1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31.10.2016). 

2.2.2.2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

3.3.3.3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4.4.4.4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 

(EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014). 

5.5.5.5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/7.7.2016). 

6.6.6.6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων 

προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30.3.2016). 

7.7.7.7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3870/29.11.2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη 

της πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002394 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020“».  

8.8.8.8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3852/23-12-2019 τροποποιητική της Πράξης  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-

2020 ». 

9.9.9.9. Την υπ’ αριθμ. 49/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα: 

«Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη μίας θέσης ΠΕ Παιδαγωγού ειδικευμένου στην 

διαπολιτισμική εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

«Αττική 2014-2020» με πλήρη απασχόληση. 
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10.10.10.10. Την υπ’ αριθμ.15101/15-5-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του 

Δήμου Χαλανδρίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του 

υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

11.11.11.11. Tην με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2.4.2020 ( ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ-ΟΩΧ) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

    

ΑνακοινώνειΑνακοινώνειΑνακοινώνειΑνακοινώνει    
    

        Την πρόσληψη, με σΤην πρόσληψη, με σΤην πρόσληψη, με σΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου    ενός ενός ενός ενός     ((((1111) ατόμ) ατόμ) ατόμ) ατόμουουουου    για για για για 

την υλοποίηση την υλοποίηση την υλοποίηση την υλοποίηση της Πράξης «της Πράξης «της Πράξης «της Πράξης «Κέντρο ΚοινότηταςΚέντρο ΚοινότηταςΚέντρο ΚοινότηταςΚέντρο Κοινότητας    Δήμου ΧαλανδρίουΔήμου ΧαλανδρίουΔήμου ΧαλανδρίουΔήμου Χαλανδρίου»»»»,,,,    στο πλαίσιο στο πλαίσιο στο πλαίσιο στο πλαίσιο του του του του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑττικήΑττικήΑττικήΑττική    2014201420142014----2020202020202020» » » » ----    ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9)(9)(9)(9),,,,    στο Δήμο στο Δήμο στο Δήμο στο Δήμο 

ΧαλανδρίουΧαλανδρίουΧαλανδρίουΧαλανδρίου,,,,    που εδρεπου εδρεπου εδρεπου εδρεύει ύει ύει ύει στο στο στο στο ΧαλάνδριΧαλάνδριΧαλάνδριΧαλάνδρι    Ν.Ν.Ν.Ν.    ΑττικήςΑττικήςΑττικήςΑττικής,,,,    και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, 

έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.    ΠΙΝΑΚΑΠΙΝΑΚΑΠΙΝΑΚΑΠΙΝΑΚΑ    Α), με τα αντίστοιχα Α), με τα αντίστοιχα Α), με τα αντίστοιχα Α), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.    ΠΙΝΑΚΑΠΙΝΑΚΑΠΙΝΑΚΑΠΙΝΑΚΑ    Β):Β):Β):Β):    

    

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)ΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)ΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)ΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)    

ΚωδικόςΚωδικόςΚωδικόςΚωδικός    

θέσηςθέσηςθέσηςθέσης    
ΥπηρεσίαΥπηρεσίαΥπηρεσίαΥπηρεσία    

Έδρα Έδρα Έδρα Έδρα 

υπηρεσίαςυπηρεσίαςυπηρεσίαςυπηρεσίας    
ΕιδικότηταΕιδικότηταΕιδικότηταΕιδικότητα    Διάρκεια σύμβασηςΔιάρκεια σύμβασηςΔιάρκεια σύμβασηςΔιάρκεια σύμβασης    

ΑριθμόςΑριθμόςΑριθμόςΑριθμός    

ατόμωνατόμωνατόμωνατόμων    

101010100000    

Δήμος Χαλανδρίου 

 

Για τη στελέχωση της Δομής 

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Χαλανδρίου- Παράρτημα 

Ρομά» 

Χαλάνδρι 

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ  

(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ/Η  ΣΤΗ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως  

31/12/2020  με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης  έως τη λήξη του 

Προγράμματος 

1 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)    

Κωδικός θέσηςΚωδικός θέσηςΚωδικός θέσηςΚωδικός θέσης    

Τίτλος σπουδών Τίτλος σπουδών Τίτλος σπουδών Τίτλος σπουδών     

και και και και     

λοιπά απαιτούμενα (τυπικάλοιπά απαιτούμενα (τυπικάλοιπά απαιτούμενα (τυπικάλοιπά απαιτούμενα (τυπικά    & τυχόν πρόσθετα) προσόντα& τυχόν πρόσθετα) προσόντα& τυχόν πρόσθετα) προσόντα& τυχόν πρόσθετα) προσόντα    

101010100000    

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις :α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή 

Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική 
ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) 

Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης 

ειδικότητας και 

Β) Ειδίκευση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα 

διαπολιτισμικής αγωγής ή διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή βεβαιώσεις 
παρακολούθησης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του 

ΥΠΕΠΕΘ ή συνεργαζόμενους  με αυτό φορείς)    
 

     Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ    

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

 
    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ    
    

        1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας    και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)    

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
 

                                2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κ2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κ2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κ2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)άθε τέκνο)άθε τέκνο)άθε τέκνο)    

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 … … 

μονάδες 20 40 60 80 100 … … 

    

                                3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)    
 

                                4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)    

    

    
 

                                5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)    

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 37 38 39 40 και άνω 

μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 … 555 570 585 600 
 

 

    

    

ΕΜΠΕΙΡΙΑΕΜΠΕΙΡΙΑΕΜΠΕΙΡΙΑΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ)     

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 

εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε σε σε σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο τκαθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο τκαθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο τκαθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο τηςηςηςης    προς πλήρωση θέσης που παρασχέθηκε προς πλήρωση θέσης που παρασχέθηκε προς πλήρωση θέσης που παρασχέθηκε προς πλήρωση θέσης που παρασχέθηκε σε σε σε σε 

συσυσυσυγχγχγχγχρηματοδοτούμενες δομές ρηματοδοτούμενες δομές ρηματοδοτούμενες δομές ρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευκαι δράσεις συναφείς με ευκαι δράσεις συναφείς με ευκαι δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξηάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξηάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξηάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.... 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ    ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ    

101010100000    

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδώνμετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδώνμετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδώνμετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών 

με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Βπερίπτωση Βπερίπτωση Βπερίπτωση Β ή Ειδικές ή Ειδικές ή Ειδικές ή Ειδικές 

περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίαςπεριπτώσεις απόδειξης εμπειρίαςπεριπτώσεις απόδειξης εμπειρίαςπεριπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές 
Παροχής Βασικών αγαθών , κέντρα κοινότητας, δομές αστέγων»- Κεφάλαιο ΙΙ, στοιχείο 

13. 
    

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIII...., , , , ενότηταενότηταενότηταενότητα    Ε., υποενότηταΕ., υποενότηταΕ., υποενότηταΕ., υποενότητα    ««««ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).      

    

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    
    

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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω 

Παραρτήματος.  
 



 

Σελίδα 4 από 6 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”»ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”»ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”»ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”».    

    

    

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης     

ΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας 

και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο 

(2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού νομού νομού νομού ΑττικήςΑττικήςΑττικήςΑττικής εκδίδονται. Σε περίπτωση 

που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα 

αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση Ανάρτηση Ανάρτηση Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζίμαζίμαζίμαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής 

Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «2/12/2019 »] να 

γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαλανδρίου, όπου 

εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικσχετικσχετικσχετικό πρακτικό ανάρτησηςό πρακτικό ανάρτησηςό πρακτικό ανάρτησηςό πρακτικό ανάρτησης στο φορέαστο φορέαστο φορέαστο φορέα (σύμφωνα με το 

άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).  

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής    
Οι ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.ΣΟΧ.ΣΟΧ.ΣΟΧ.5555 και να την 

αποστείλουν ηλεκτρονικά επισυνάπτοντας  τα σχετικά δικαιολογητικά ( τίτλοι σπουδών , 

οικογενειακή κατάσταση, βεβαίωση χρόνου ανεργίας, προϋπηρεσία κλπ)  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση : protokollo@halandri.gr απευθύνοντάς την προς τον ΔήμοΔήμοΔήμοΔήμο        ΧαΧαΧαΧαλανδρίου, λανδρίου, λανδρίου, λανδρίου, Δ/νση Δ/νση Δ/νση Δ/νση 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών και ΑΑΑΑνάπτυξης νάπτυξης νάπτυξης νάπτυξης ΑΑΑΑνθρώπινου νθρώπινου νθρώπινου νθρώπινου ΔΔΔΔυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου υναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου υναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου υναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου 

Προσωπικού, Προσωπικού, Προσωπικού, Προσωπικού, υπόψη κας υπόψη κας υπόψη κας υπόψη κας Ε. Ε. Ε. Ε. ΚορομάντζουΚορομάντζουΚορομάντζουΚορομάντζου    (τηλ. επικοινωνίας: (τηλ. επικοινωνίας: (τηλ. επικοινωνίας: (τηλ. επικοινωνίας: 2132023862,2132023862,2132023862,2132023862,870870870870))))    

Κάθε υποψήφιος/α  δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτησημία μόνο αίτησημία μόνο αίτησημία μόνο αίτηση. 

Η προθεσμία υποβολής των αιΗ προθεσμία υποβολής των αιΗ προθεσμία υποβολής των αιΗ προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναιτήσεων είναιτήσεων είναιτήσεων είναι    δέκα (10) ημέρες δέκα (10) ημέρες δέκα (10) ημέρες δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)    και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 

ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος    του Δήμου Χαλανδρίου,    

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 υποψήφιοι/ες  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπαμπορούν να αναζητήσουν τα έντυπαμπορούν να αναζητήσουν τα έντυπαμπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)α)α)α) στην υπηρεσία μας στην 

ανωτέρω διεύθυνση, β) στην σελίδα του Δήμου μας: www.chalandri.gr 

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίωνΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίωνΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίωνΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων    

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 

κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξηκατάταξηκατάταξηκατάταξη 

των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογήτελική επιλογήτελική επιλογήτελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Κατατάσσονται Κατατάσσονται Κατατάσσονται Κατατάσσονται  οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντακύρια προσόντακύρια προσόντακύρια προσόντα της ειδικότητας  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά 

με βάση τη συνολική βαθμοσυνολική βαθμοσυνολική βαθμοσυνολική βαθμολογίαλογίαλογίαλογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
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κατάταξης (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). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίαςισοβαθμίαςισοβαθμίαςισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 

τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές 

συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικων ή 

ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα 

κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

    
Τα κωλύματα  της οκτάμηνηςΤα κωλύματα  της οκτάμηνηςΤα κωλύματα  της οκτάμηνηςΤα κωλύματα  της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ        στην περίπτωση στην περίπτωση στην περίπτωση στην περίπτωση 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.190/1994.190/1994.190/1994.    

    
    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεωνΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων    

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει,θα αναρτήσει,θα αναρτήσει,θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξηςτους πίνακες κατάταξηςτους πίνακες κατάταξηςτους πίνακες κατάταξης 

τωτωτωτων υποψηφίωνν υποψηφίωνν υποψηφίωνν υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας....    

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασηςένστασηςένστασηςένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμίαπροθεσμίαπροθεσμίαπροθεσμία δέκα (10) ημερών δέκα (10) ημερών δέκα (10) ημερών δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά(υπολογιζόμενες ημερολογιακά(υπολογιζόμενες ημερολογιακά(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.    Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη 

επιστολή στο Δήμο Χαλανδρίου.  

Επισήμανση:Επισήμανση:Επισήμανση:Επισήμανση:    Η ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από το ΑΣΕΠ Η ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από το ΑΣΕΠ Η ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από το ΑΣΕΠ Η ειδικότητα ΠΕ Παιδαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από το ΑΣΕΠ 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισσύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισσύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισσύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει χύει χύει χύει 

με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 , δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 , δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 , δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 , δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ 

και Γ΄και Γ΄και Γ΄και Γ΄    του Ν. 2190/94 «…β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ ,των ΤΕΙ και των με του Ν. 2190/94 «…β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ ,των ΤΕΙ και των με του Ν. 2190/94 «…β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ ,των ΤΕΙ και των με του Ν. 2190/94 «…β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ ,των ΤΕΙ και των με 

οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίοοποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίοοποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίοοποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου , των ΝΠΔΔ , των Οργανισμών υ , των ΝΠΔΔ , των Οργανισμών υ , των ΝΠΔΔ , των Οργανισμών υ , των ΝΠΔΔ , των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται 

στην προηγούμενη παράγραφο». Θα εφαρμοστούν όμως οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 στην προηγούμενη παράγραφο». Θα εφαρμοστούν όμως οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 στην προηγούμενη παράγραφο». Θα εφαρμοστούν όμως οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 στην προηγούμενη παράγραφο». Θα εφαρμοστούν όμως οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 

όπως ισχύει σύμφωνα με τους όρους της οικείαςόπως ισχύει σύμφωνα με τους όρους της οικείαςόπως ισχύει σύμφωνα με τους όρους της οικείαςόπως ισχύει σύμφωνα με τους όρους της οικείας    ανακοίνωσης στα κριτήρια πρόσληψης των ανακοίνωσης στα κριτήρια πρόσληψης των ανακοίνωσης στα κριτήρια πρόσληψης των ανακοίνωσης στα κριτήρια πρόσληψης των 

υποψηφίων. υποψηφίων. υποψηφίων. υποψηφίων.     

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη     

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου από την υπογραφή της σύμβασηςαπό την υπογραφή της σύμβασηςαπό την υπογραφή της σύμβασηςαπό την υπογραφή της σύμβασης μετάμετάμετάμετά  την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 

υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωσηαναμόρφωσηαναμόρφωσηαναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ελέγχου ή ένστασης που 

συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικάυποχρεωτικάυποχρεωτικάυποχρεωτικά από το φορέα, ενώ 

απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι 

απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα 

της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανταιαντικαθίστανταιαντικαθίστανταιαντικαθίστανται 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 προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων 

είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειυπολειυπολειυπολειπόμενοπόμενοπόμενοπόμενο, κατά 
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περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειαςεγκεκριμένης διάρκειαςεγκεκριμένης διάρκειαςεγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ    της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)    του ΑΣΕΠτου ΑΣΕΠτου ΑΣΕΠτου ΑΣΕΠ    για τιςγια τιςγια τιςγια τις        συγχρηματοδοτούμενες δράσεις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 

“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης με σήμανση έκδοσης με σήμανση έκδοσης με σήμανση έκδοσης 

««««2.12.20192.12.20192.12.20192.12.2019», το οποίο περιλαμβάνει: », το οποίο περιλαμβάνει: », το οποίο περιλαμβάνει: », το οποίο περιλαμβάνει: iiii) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης ) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης ) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης ) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης ––––    υπεύθυνης υπεύθυνης υπεύθυνης υπεύθυνης 

δήλωσης με κωδικό δήλωσης με κωδικό δήλωσης με κωδικό δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΕΝΤΥΠΟΕΝΤΥΠΟΕΝΤΥΠΟ        ΣΟΧ.5, σΣΟΧ.5, σΣΟΧ.5, σΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα ε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα ε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα ε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 

ρυθμίσεις και ρυθμίσεις και ρυθμίσεις και ρυθμίσεις και iiiiiiii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

επιλογής. Οι ενεπιλογής. Οι ενεπιλογής. Οι ενεπιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχδιαφερόμενοι μπορούν να έχδιαφερόμενοι μπορούν να έχδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό και στην αίτηση ουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό και στην αίτηση ουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό και στην αίτηση ουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό και στην αίτηση 

ΣΟΧ 5 , ΣΟΧ 5 , ΣΟΧ 5 , ΣΟΧ 5 ,     μέσω μέσω μέσω μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, wwwwwwwwwwww....asepasepasepasep....grgrgrgr    και και και και     β) στην ιστοσελίδα του Δήμου :β) στην ιστοσελίδα του Δήμου :β) στην ιστοσελίδα του Δήμου :β) στην ιστοσελίδα του Δήμου :        

wwwwwwwwwwww....chalandrichalandrichalandrichalandri....grgrgrgr        
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