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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2019
γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ
ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο
«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ»
«Πεξίνδνο 2019-2020»
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΧΝ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.)
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), θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4590/2019.
2.

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.

3.

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).

4.

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 13

εο

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).
5.

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η. Α΄/7-7-2016).

6.

Σελ Κ.Τ.Α. ππ‟ αξηζκ. 57382/30-05-2019 «ύζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο “Δλαξκόληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο” έηνπο 2019-2020,
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνύ πκθώλνπ γηα ην
Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 2119/η.Β΄/06-06-2019).

7.

Σελ ππ΄αξηζκ. 25/28-02-2019 (ΑΓΑ:6ΗΗΟΞΠΜ-ΔΗ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Μεγαξέσλ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.), πεξί έγθξηζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ελόο
(1) αηόκνπ κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.), γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο
«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., ζηα πιαίζηα Δπξσπατθνύ
Πξνγξάκκαηνο.

8.

Σν ππ΄αξηζκ. πξση. 29785/8429/11-04-2019 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο πεξί ειέγρνπ
λνκηκόηεηαο ηεο ππ΄αξ. 25/2019 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Μεγαξέσλ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.) .
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9.

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 2019-2020.

10. Σνλ Δλδεηθηηθό θαη κε εμαληιεηηθό θαηάινγν Φνξέσλ αλά Γήκν, πνπ εθδήισζαλ ηελ πξόζεζή ηνπο λα
ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» Έηνπο 20192020, θαηόπηλ ηεο από 03-06-2019 Αλαθνίλσζεο– Πξόζθιεζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο
θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.), γηα ην Γήκν Γνκήο: Γήκνο Μεγαξέσλ, Φνξέαο: Γεκνηηθή Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Γήκνπ Μεγαξέσλ, Ννκόο: Αηηηθήο, Πεξηθέξεηα: Αηηηθήο.
11. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. 6451/07-06-2019 (ΑΓΑ:605Ξ465ΕΧ5-Γ5Ζ) 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 2019-2020, πξνο ηνπο
Χθεινύκελνπο ηεο ελ ιόγσ Γξάζεο.
12. Σελ ππ‟ αξ. πξση. 3490/01-07-2019 απόθαζε (ΑΓΑ:ΦΒΓΤ465ΥΗ8-ΥΝΓ) ηνπ Δηδηθνύ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο
Σνκεαθώλ Δ.Π. ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ κε ζέκα: «Έληαμε ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ 2019 – 2020» κε Κσδηθό ΟΠ 5046055 ζην Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020».
13. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 2310/19-07-2019 απόθαζε (ΑΓΑ:ΧΛΝ7Λ-ΟΟ7) ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο κε ζέκα:
«Έληαμε ηεο Πξάμεο „„ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ
ΔΣΟ 2019-2020‟‟ κε Κσδηθό ΟΠ 5047191 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αηηηθή 2014-2020».
14. Σνλ νξηζηηθό πίλαθα σθεινπκέλσλ (θαηά αύμνπζα ζεηξά θσδηθνύ) αλά δήκν αηηνύζαο, θαηόπηλ ηεο ππ‟ αξηζ.
6451/7-6-2019 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 2019-2020, γηα ην Γήκν Μεγαξέσλ.
15. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. 1570/26-07-2019 (νξζή επαλάιεςε) βεβαίσζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Μεγαξέσλ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.) πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο
κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο.
16. Σελ ππ΄αξηζκ. 62/13-08-2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
Γήκνπ Μεγαξέσλ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.), πεξί έγθξηζεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ελόο (1) αηόκνπ κε ζρέζε
εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.), γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., ζηα πιαίζηα Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο.
17. Σηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο Κνηλσθεινύο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία
«Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Μεγαξέσλ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.» (ΦΔΚ 2116
/η.Β΄/22-11-2011 & ΦΔΚ 1079/η.Β΄/18-04-2016).
18. Σνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Τπεξεζηώλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Μεγαξέσλ
(ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.), όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 60/2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ θαη ηελ
ππ΄ αξηζκ. 250/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.
Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
δξάζεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» Πεξηόδνπ 2019-2020, ζηελ Γεκνηηθή
Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Μεγαξέσλ (ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.), πνπ εδξεύεη ζηα Μέγαξα Ν. Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

**ΓΔ
Μαγείξσλ/Μαγεηξηζζώλ

*Από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο έσο
31-08-2020,
κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο ζε
πεξίπησζε
ζπλέρηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

1

Έδξα ππεξεζίαο

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ
ΜΔΓΑΡΔΧΝ
(ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.)
Γήκνο Μεγαξέσλ
(Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο
εληαγκέλεο ζηε Γξάζε δνκήο
ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ
ζπλνηθίαο Μειί Γήκνπ
Μεγαξέσλ)
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(Ν. Αηηηθήο)

*ΖΜΔΗΧΖ: Ζ έλαξμε ή ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν θνξέαο/δνκή ζα παξέρεη
ππεξεζίεο ζε θαηόρνπο «Αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher), ζύκθσλα κε ηνπο ελ γέλεη θαλόλεο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
πνπ ηνλ/ηελ δηέπεη, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο γηα ην
ρνιηθό Έηνο 2019-2020» ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 57382/30-5-2019 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2119/η.Β΄/6-6-2019).
**Ο/Ζ επηιεγείο/είζα νθείιεη λα πξνζθνκίζεη 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.

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ΚΤΡΗΑ 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 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.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ ηκήκαηνο ηνπ β.δ 151/1971 (ΦΔΚ 52 Α') Μαγεηξηθήο Σέρλεο δηεηνύο θύθινπ
ζπνπδώλ ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ' Γπκλαζίνπ.
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ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην 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΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην 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.
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Κσδηθόο ζέζεο

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην 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 πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
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 εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο,
εθηόο από ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ II, «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ
(ΟΥ)».
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό έληππν αζεπ ΟΥ.6 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: Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Μεγαξέσλ, Υξ. Μσξαΐηνπ 48, Σ.Κ.:19100 Μέγαξα
Αηηηθήο, ππόςε θ. Βαξειά Κιεάλζε (ηει. επηθνηλσλίαο: 2296089150).
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 ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ,
εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ 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:
Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ 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: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ
Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.

Σα θσιύκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ Π.Γ. 164/2004 ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο
πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ή
Έξγσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994.
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ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων
εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, 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 αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ
εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ.
Υξόλνπ ΟΥ.

Ζ Πξόεδξνο ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.ΜΔ.

ΚΑΣΑΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
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