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   ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
     ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ       Βόληηζα:  17/10/2022 
ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ      Αξ. Πξση.:  4006 
  ΓΗΜΟΤ ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 

      

      

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ ζην ΝΠΓΓ 

«ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΗΜΟΤ 

ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ» 

 
 

 
 

Έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 280 ηνπ Ν.3852/2010 <<Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο>> (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 <<Κώδηθαο θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλoηηθώλ ππαιιήισλ>> ,όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ Ν.4325/2015. 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994 <<ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 
επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ Γηνίθεζεο>>, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2738/1999,ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ 
ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994 ην πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό 
δηάζηεκα δώδεθα κελώλ. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 <<Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ 

ζην δεκόζην ηνκέα θαη ινηπέο δηαηάμεηο>>, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα 
εμαηξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994 νη ζπκβάζεηο δίκελεο δηάξθεηαο γηα 
θαηεπείγνπζεο αλάγθεο. 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.22 ηνπ Ν.4071/2012 <<Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε-Δλζσκάησζε νδεγίαο 
2009/50/ΔΚ>>, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο εμαηξείηαη από ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο 
επηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε  
θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα 
κελώλ. 
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.4257/2014 <<Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ>>, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4325/2015. 
7. Σελ ππ αξηζκ. 92/2022 (ΑΓΑ: 9ΤΦ8ΟΛΥΕ-Ξ7Τ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΝΠΓΓ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΤ ΑΚΣΗΟΤ 
ΒΟΝΗΣΑ, ζρεηηθά κε ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ 

ΑΔΑ: ΨΑ9ΤΟΛΧΖ-ΨΟ9
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νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν κελώλ, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ 
επνρηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ θαη εηδηθόηεξα ηε πξόζιεςε, ελόο (1) αηόκνπ. 
8. Σελ αξηζκ.πξση. 161065/12-10-2022 (ΑΓΑ 6ΤΚΦΟΡ1Φ-ΠΖΘ), απόθαζε ηνπ πληνληζηή 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ κε ηελ νπνία 
θξίζεθε λόκηκε ε αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ θαη κε ηελ 
έγθξηζε ηεο ζέζεο. 
9. Σελ ππ’ αξίζκ. 3454/07-09-2022 βεβαίσζε ηεο ηακηαθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πεξί 
ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε 
πξνζσπηθνύ. 
 

Αλαθνηλώλεη 
 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δίκελεο δηάξθεηαο, ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ 
αλαγθώλ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη 
Αλάπηπμεο Γήκνπ Αθηίνπ-Βόληηζαο, πνπ εδξεύεη ζην Γήκν Αθηίνπ-
Βόληηζαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη 
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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Κέληξν Κνηλσληθήο 

Μέξηκλαο θαη Αλάπηπμεο 
Γήκνπ Αθηίνπ-Βόληηζαο 

 
(Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Παηδηθνύ ηαζκνύ 
Μνλαζηεξαθίνπ) 

 

Γήκνο Αθηίνπ-
Βόληηζαο 

(Ν. Αηησι/λίαο ) 
*ΓΔ Μαγείξσλ 2ΜΖΝΔ 1 

 

*Οη επηιεγέληεο/είζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ πξόζιεςε ζηνλ Φνξέα 

πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. Τ1α/Γ.Π.νηθ76785 (ΦΔΚ 3758/η.Β΄/25-10-
2017 Τπνπξγηθή Απόθαζε. 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο  Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο Μαγεηξηθήο 
Σέρλεο  ή Σερλίηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο Μαγεηξηθήο ηέρλεο - Αξρηκάγεηξαο (chef) ή 
αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΗΔΚ  ή 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ 
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 
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Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή 
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ ηκήκαηνο  ηνπ β.δ 151/1971 (ΦΔΚ 52Α')Μαγεηξηθήο 
Σέρλεο δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν 
ηνπιάρηζηνλ Γ' Γπκλαζίνπ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο 
ηεο εκεδαπήο  ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε  ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ 
ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) 
ή ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην 
ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ.   
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ ε  ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ 
ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) 
ή ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην 
ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ. 

 
 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 15 (ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο) θαη 16 (πνηληθή 
θαηαδίθε, ππνδηθία, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Ν. 3584/2007. 

 
 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΓΔ) 
 

 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ 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 ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

 
 

ΚΧΓΙΚΟΙ ΘΔΔΧΝ 
 ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

ΑΔΑ: ΨΑ9ΤΟΛΧΖ-ΨΟ9
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Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
1. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

2. Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ (γηα ηηο ζέζεηο όπνπ απαηηείηαη) 
3. Βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο 

4. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή βεβαίσζε πξνϋπεξεζίαο γηα ηελ απόδεημε 
ηεο εκπεηξίαο. 

5. Τπεύζπλε δήισζε πεξί θώιπκα δσδεθάκελνπ 

6. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πξόζθαηεο έθδνζεο 

7. Τπεύζπλε δήισζε πεξί ππέξβαζεο εξγαζίαο άλσ ησλ 24 κελώλ (αξζξ. 6 Π.Γ. 
164/2004) ζηνλ ίδην εξγνδόηε.  

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, θαη ζην 
ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αθηίνπ-Βόληηζαο, πνπ 
εδξεύεη ε ππεξεζία θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΠΓΓ. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζα ππάξρεη ζηνλ 
ΓΠ Βόληηζαο θαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΠΓΓ www.kekomekada.org ππό ηελ 
θαηεγνξία αλαθνηλώζεηο  > ζέζεηο εξγαζίαο > Αλαθνίλσζε 4006/2022 θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, 

εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζηελ 
αθόινπζε δηεύζπλζε:  

Κέληξν Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αλάπηπμεο Γήκνπ Αθηίνπ-Βόληηζαο (Παηδηθόο 
ηαζκόο Βόληηζαο), Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 52, Σ.Κ.: 30002 Βόληηζα, Λάκπξε Νεθηαξία 
(ηει. επηθνηλσλίαο:  2643022232). 

Δπίζεο νη αηηήζεηο κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ζθαλαξηζκέλεο θαη κε ππνγξαθή θαη 
ειεθηξνληθά κέζσ email ζην dpsanakt@yahoo.gr. Μόιηο απνζηείιεηε ηελ αίηεζε ζα 
ρξεηαζηεί λα επηθνηλσλήζεηε θαη ηειεθσληθά γηα ηελ επηβεβαίσζε παξαιαβήο απηήο 
(νξηζκέλα email θαηεγνξηνπνηνύληαη σο spam). 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζε κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΓΔ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία.  

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη από Σξίηε 18 
Οθησβξίνπ 2022 έσο θαη Γεπηέξα 24 Οθησβξίνπ 2022. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 

4 μηνών, με ανώτατο όριο τοσς 12 μήνες) 
κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 
κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αξηζκόο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 
κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     
 

        4. ή 5. ΣΡΙΣΕΚΝΟ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΣΡΙΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 
αξηζκόο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΔΚΝΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο) 
αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 
κνλάδεο 30 60 110 

 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑΣ Η΄ ΤΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΣ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)  
αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 
κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (γηα ΠΔ θαη ΤΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά ψεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20) 
θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 
θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 
κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 
κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 
κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 

 
 

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 ηελ 
πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 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, ηριηεκνική 
ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία, 
αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

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 ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα 
θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην γξαθείν ηνπ ΝΠΓΓ (ΓΠ Βόληηζαο) θαζώο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΠΓΓ www.kekomekada.org  

 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη 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. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο 
απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, 
ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

 
 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 
 
α)Ζ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ 
αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν κελώλ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ 
θξηηεξίσλ πξόζιεςεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 (ΑΔΠ). 

 
β)Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν 
κελώλ, δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεζεί κε λέα δίκελε ζύκβαζε εληόο δώδεθα κελώλ, 
όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994. Δπίζεο έρεη 
θώιπκα ππέξβαζεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο κέζα ζην θξίζηκν δσδεθάκελν (παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994) γηα λέα απαζρόιεζε νθηάκελεο δηάξθεηαο. 

 
γ)Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο δίκελεο ζύκβαζεο ζε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ 
είλαη απηνδηθαίσο άθπξε. 

 
 

Ο  Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 
ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη 

Αλάπηπμεο Γήκνπ Αθηίνπ-Βόληηζαο 
 
 
 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΑΠΟΣΟΛΑΚΗ 
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