ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ./ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»
Αργοστόλι 15/9/2021
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.1056

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
για την υλοποίηση της πράξης
«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»
«Περίοδος 2020-2021»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
« ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»
Το Ν.Π.Δ.Δ. / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Κεφαλληνίας»
(Ο.Κ.Α.Π. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4765-2021 « Εκσυγχρονισμός του συστήματος προλήψεων στο
Δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου Γ΄ του
άρθρου 36 « Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 « Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες
ρυθμίσεις» ( ΦΕΚ 130/τα τ. Α΄/23.7.21)και συγκεκριμένα του άρθρου 205 «Υποχρέωση
επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης», του άρθρου 206
«Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» του κεφαλαίου Γ΄ (Επείγουσες ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19, και του άρθρου 207 «Προσλήψεις προσωπικού
ορισμένου χρόνου ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
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4. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.8.2021( ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης του
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού » ( 56η εγκύκλιος).
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ.16663/26.08.2021 (ΑΔΑ:9ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΕΜ2)
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού»
( 58η εγκύκλιος).
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1013/03.09.2021( ΑΔΑ: 9ΕΝΕΟΚΟΙ-ΨΙ0) Απόφαση του Προέδρου
του Ο.Κ.Α.Π./ Συνδέσμου, που αφορά «Επιβολή Ειδικού διοικητικού μέτρου αναστολής
καθηκόντων σε υπάλληλο του Συνδέσμου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας».
7. Την με αριθμ. 1444/24.06.2019 2η τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002130 στο
Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» 2014-2020»( ΑΔΑ: 6Σ457ΛΕ-Ρ1Κ).
8. Την με αριθμ. 24/03.07.2019 ( ΑΔΑ: 7ΜΟΟΟΚΟΙ-206) απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με
θέμα: «Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Απόφασης με Ίδια Μέσα του
Υποέργου (1)
«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κεφαλλονιάς» (ΑΔΑ: 7ΜΟΟΟΚΟΙ206) με κωδικό ΟΠΣ 5002130 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» 2014-2020».
9. Την υπ’ αριθμ. 130/10-05-2011 Απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κεφαλλονιάς με θέμα: «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με
αντικείμενο Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Παιδεία και Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Κεφαλλονιάς με σκοπό: α) Κοινωνική Προστασία,
Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή, β) Προώθηση της Απασχόλησης και Δημιουργική
Απασχόληση Ενηλίκων και Ευπαθών Ομάδων, γ) Παιδείας (ΦΕΚ 1211/τ.Β΄/14-6-2011).
10. Την υπ΄ αριθμ. 11/13-9-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας» Κεφαλληνίας με θέμα: «Πρόσληψη
προσωπικού ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (
Ι.Δ.Ο.Χ) κλάδου ΔΕ ειδικότητας Βοηθού
Νοσηλευτή για το συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα « Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Κεφαλληνίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021», .
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.1053/14 /09-2021 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΑΠ) Κεφαλληνίας» περί ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της
παρούσας Ανακοίνωσης.
12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «ΟΚΑΠ Δήμου Κεφαλονιάς» (ΦΕΚ 425/
τ.Β΄/25-02-2013).
13. Την υπ’ αριθμ. 55497/15-04-2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Μετατροπή Οργανισμού Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς σε Σύνδεσμο και προσαρμογή της
συστατικής του πράξης».
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός
(1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κεφαλληνίας » του Οργανισμού / Συνδέσμου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Παιδείας Κεφαλλονιάς, που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα του
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εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

1

Οργανισμός
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης &
Παιδείας
Κεφαλληνίας
για τη στελέχωση της
δομής «ΚΕΝΤΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

Αντυπάτα
Πυλάρου

Ειδικότητα

ΔΕ Βοηθών
Νοσηλευτών

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Τρείς ( 3) μήνες με
δυνατότητα
παράτασης έως Ένα (1)
τρεις ( 3) μήνες
ακόμα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
** Ο επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό
υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017)
Υπουργική Απόφαση.
*** Ο επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει υποχρεωτικά με την υποβολή της αίτησης στο
Φορέα πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού covid-19 ή βεβαίωση νόσησης
εντός τελευταίου εξαμήνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ( ΦΕΚ 130/τ. Α΄/23-07-2021).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας
ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή
Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής
Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής
Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής
Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή
Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια
διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.
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Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Κύριο κριτήριο κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί η εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο
207 του ν. 4820/2021.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής θα αποτελούν τα δικαιολογητικά που κατά
περίπτωση μπορεί να είναι Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα
στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση
προϋπηρεσίας από τον εργοδότη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ , των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση » τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού covid -19 ή βεβαίωση νόσησης εντός του
τελευταίου εξαμήνου
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
5. Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
6. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από τον εργοδότη
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης,
να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας Κεφαλληνίας, εφόσον εκδίδονται. Σε
περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση της ανακοίνωσης, να γίνει στα καταστήματα της
υπηρεσίας μας, στο κατάστημα του Δήμου Αργοστολίου, στο κατάστημα Δήμου Σάμης
https://www.sami.gov.gr/c/i/4
και
στον
διαδικτυακό
τόπο
(http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/organismoi-epichirisis/organismos-kinonikis-allilengyispedeias---o.k.a.p.php) και στο Κτίριο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στα
Αντυπάτα Πυλάρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσίας μας ,
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αργοστολίου, στο Δήμο Σάμης και να την υποβάλουν μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
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ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Λεωφόρος
Βεργωτή 131, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνίας, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές
Τμήμα Προστασίας 3ης Ηλικίας υπόψιν κας Ανθή Αρβανιτάκη (τηλ. επικοινωνίας:
2671022425 και 2671025994).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται
δεκτές.
Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο
νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για
το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή
αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του
υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο ( φυσικό ή ψηφιακό) για
συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες
διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των
υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της
συναίνεσης τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν προβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα και στον
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Σάμης 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε
προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,
βάσει των κριτηρίων του νόμου. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική
επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία σε συναφή
καθήκοντα. Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κύριου κριτηρίου κατάταξης της
εμπειρίας δεν προκύπτει προσληφτείς υπάλληλος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν τον
ίδιο χρόνο συναφούς εμπειρίας , θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα οπότε
προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ως εξής:
1. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο
της αλλοδαπής, μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο
βασικό πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που
έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως βασικό τίτλο σπουδών.
2. Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών. Για τη μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα εκτιθέμενα στην
ανωτέρω περίπτωση 1.
3. Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών,
εφαρμοζομένων, επίσης, κατά τα λοιπά , αναλόγως, των οριζομένων στην ανωτέρω περίπτωση
1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και
προσληπτέων στα καταστήματα των γραφείων μας και στον διαδικτυακό μας τόπο.
Η υπηρεσία μας έχει την υποχρέωση να :

1.Κοινοποιήσει στο ΑΣΕΠ την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.
2.Γνωστοποιεί στο ΑΣΕΠ τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων .
3.Αποστέλλει στο ΑΣΕΠ τους πίνακες που περιλαμβάνουν τους προσλαμβανόμενους με
ένδειξη και της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 207 του ν. 4820/2021 από
την υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης
έως τρεις ( 3) μήνες ακόμα μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν
αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά 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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
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