
                    

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Χρυσούπολη , 30/04/2014
     ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:  736
     Ν.Π.Δ.Δ.     ΕΥνεστία  
     ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2014
για τη πλήρωση  δύο (2) θέσεων με  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος     για την Πράξη 
«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας»  

    
                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       

ΤΟΥ   Ν.Π.Δ.Δ. "EΥνεστία" ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τo αριθ  5687/21-03-2014 εγκριτικό έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίνεται  η 
ανακοίνωση  ΣΟΧ 3/2014  του Ν.Π.Δ.Δ ΕΥΝΕΣΤΙΑ  

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, 
συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για 
την  Πράξη  «Ενέργειες  στήριξης  ηλικιωμένων  και  λοιπών  ατόμων  που  χρήζουν 
βοήθειας  για  την ενίσχυση της  απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων 
ατόμων στις 8  Περιφέρειες σύγκλισης (2013)» - για τη ΔΟΜΗ «Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων», του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην 
Χρυσούπολη  και  συγκεκριμένα  του  εξής,  ανά  υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία 
Δήμου Νέστου
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υπογραφή 

της 
σύμβασης 
έως και ένα 

(1) έτος μετά 
την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 
του φορέα με 

την 
Ε.Ε.Τ.Α.Α., 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης 

σε 
περίπτωση 
συνέχισης 

του 
προγράμματο

ς.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας  Επιμελητών  Πρόνοιας  ή 
Κοινωνικών Φροντιστών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή 

μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή   άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Εξειδικευμένη  εμπειρία  τουλάχιστον  έξι  (6)  μηνών  στην  παροχή  κοινωνικών 
υπηρεσιών σε ηλικιωμένους.

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών  ιδιοτήτων  τους  και  της  εμπειρίας  τους  οφείλουν  να  προσκομίσουν,  νομίμως 
επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, 
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, 
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  στοιχείο  2.  του  ανωτέρω 
Παραρτήματος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
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ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση 
έκδοσης  «27-9-2013»  επισημαίνονται,  μεταξύ  άλλων,   τροποποιήσεις  σχετικές  με  τα 
δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  απόδειξη  των  κριτηρίων  της  ανεργίας  (για 
ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και 
μονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας 
οικογένειας),  της  μονογονεικής  ιδιότητας  (σε  περίπτωση  διάστασης  γονέων)  και  της 
μερικής απασχόλησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 
και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΡΕΜΕΤΗΣ, Τ.Κ. 642 00 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ,  Ν.  ΚΑΒΑΛΑΣ,  υπόψη  κ.  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  (τηλ. 
Επικοινωνίας: 2591350147). 
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 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  08 /05/2014 έως και  19 /05/ 2014
Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:  α) στην υπηρεσία 
μας  στην  ανωτέρω  διεύθυνση·  β) στο  δικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr)  και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à 
Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)·  γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν 
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση 
στα  έντυπα  μέσω  της  διαδρομής:  Έντυπα  αιτήσεων  à Διαγωνισμών  Φορέων  à 
Εποχικού (ΣΟΧ).

Όλη η  ανακοίνωση  μαζί με τα  Παραρτήματα έχει αναρτηθεί   στο κατάστημα της 
υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του δήμου Νέστου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΑΤΟΥΛΑ-ΑΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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