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Δικαιούχος: Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης – ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ. 

Διεύθυνση: Σόλωνος 8 & Εμπεδοκλέους, 19009, Ντράφι, Ραφήνα 

Τηλέφωνο:  210 8216916, 6998383838 

Fax: 210 8216916 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  maya.dimitriadou@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.crethidev.gr 

 

          Ραφήνα, 7/3/2017 

Αρ. Πρωτ. 62 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της 
πράξης 

«ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» 

  

mailto:maya.dimitriadou@gmail.com
http://www.crethidev.gr/
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Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη 

1. Την Ανοιχτή πρόσκληση ΑΤΤ024, Α.Π. 2640/05.07,2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555) της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής 

2. Την υπ’αριθμόν πρωτ. 2872/17-11-2016 απόφαση ένταξης της πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την 
υλοποίηση του προγράμματος «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί στο Δικαιούχο (ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης) ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) 
Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σαλαμίνας – Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Κωδικός 
θέσης 

Ενέργεια Τόπος 
υλοποίησης 

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 
Βοηθητικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί στη δομή του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Σαλαμίνα ΔΕ Διοικητικός 36 μήνες 1 

102 

Κοινωνικός λειτουργός που 
θα απασχοληθεί στη δομή 
του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου 

Σαλαμίνα 
ΠΕ ή ΤΕ 

Κοινωνικού 
Λειτουργού 

36 μήνες 1 

 

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

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

101 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 
Επικοινωνιακά προσόντα 
Προηγούμενη εμπειρία σε συναφή θέση 

102 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Επικοινωνιακά προσόντα 
Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 

 

  



 
 

[Type text] 

 

Σελίδα | 3 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να 
είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία 
μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:  

 

Κριτήρια Περιγραφή Συντελεστής  Βαρύτητας 
Κ1 Κοινωνικά κριτήρια 0,20 
Κ2 Εθελοντική εμπειρία 0,10 
Κ3 Εργασιακή εμπειρία 0,20 
Κ4 Τυπικα προσόντα 0,20 
Κ5 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 0,25 
Κ5 Εντοπιότητα 0,05 

 

Κ1. Κοινωνικά κριτήρια 

 

Ειδικότερα και ανά βαθμολογούμενο κριτήριο, ο κάθε αιτούμενος μπορεί να βαθμολογηθεί με: 

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για τους 4 πρώτους μήνες ανεργίας και 25 μονάδες 
επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5ο μήνα μέχρι τους 12 μήνες): 
Μήνες 
ανεργίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

2. ΤΕΚΝΑ ΑΝΗΛΙΚΑ Ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ* (20 μονάδες για κάθε 
προστατευόμενο τέκνο) 
Αριθμός 
τέκνων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Μονάδες 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ....... 
 
 

3. ΑΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΑΣ ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ (εφόσον έχει την επιμέλεια 
τέκνων: 25 μονάδες επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα τέκνα του) 
 

4. ΑΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ από 50% και πάνω: 80 μονάδες. 
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5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 
Από 0,00€ έως και 6.000,00 € 80 
Από 6.000,01 € έως και 12.000,00 € 60 
Από 12.000,01 € έως και 18.000,00 € 50 
Από 18.000,01 € έως και 22.000,00 € 40 
Από 22.000,01 € και πάνω 0 
 

Κ2 Εθελοντική εμπειρία 
 

Εθελοντική εμπειρία 

Λιγότερη ή ίση με 1 έτος  20 
Λιγότερη ή ίση με 2 έτη 50 
Μεγαλύτερη των 2 ετών 100 

 
Κ3 Εργασιακή εμπειρία 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ συναφής με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη: 15 μονάδες ανά μήνα 
εμπειρίας και έως 40 μήνες. 
 
Μήνες 
εμπερίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .... 

Μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135 .... 
 
Μήνες 
εμπειρίας 

... 10 11 ... 36 37 38 39 40 .... 

Μονάδες .... 150 165 ... 540 555 570 585 600 .... 
 

Κ4 Τυπικά Προσόντα 
 

Τυπικά προσόντα 

Συναφές πτυχίο/Απολυτήριο Λυκείου   40 
Πιστοποίηση Η/Υ 40 
Όχι πιστοποίηση Η/Υ 0 

 
 

Κ5 Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας 
 

Χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας 

Στοιχεία προσωπικότητας όπως: 
ικανότητα επικοινωνίας, 
οργάνωσης, ανάληψης 
πρωτοβουλιών, πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικότητας, 
ενσυναίσθηση καθώς και 
κοινωνικής ευαισθησίας 
απέναντι σε ευπαθείς ομάδες, 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κλπ. 

0-50 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Διευκρινίσεις¨ 
Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται: 
1. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον 

Α) είναι ανήλικα ώς 18 ετών ή 
Β) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 
Γ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους. 

 Τα τέκνα των περιπτώσεων β και γ δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό 

 τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 €. 

  

2. Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή 
σωματικής αναπηρία τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν 
υπερβαίνει τις 6.000 €. Τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας 
(προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, εξω-ιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, 
διατροφικό επίδομα), δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο εισόδημα. 

 

Ο φορέας που θα αναλάβει τη λειτουργία κάθε Κοινωνικής Δομής θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο 
μέσο για τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (δελτία τύπου, ανακοινώσεις σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα, κλπ). 

 

Ο Δικαιούχος θα χρησιμοποιήσει τα μέσα που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη 
δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (δημοσίευση προκήρυξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα). 

 

Η εντοπιότητα καλύπτει ΜΟΝΟ την περιοχή του Δήμου Σαλαμίνας. 

Η προσωπική συνέντευξη θα εφαρμοστεί και θα μοριοδοτηθεί στους δυνητικά ωφελούμενους που 
πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 
όπως αυτά ορίζονται ακολούθως: 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
• Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου 

κράτους μέλους της Ε.Ε.) 
• Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς). 
• Άδεια διαμονής σε ισχύ΄(για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) 

 
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

• Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του. 
• Εφόσον η γνώση χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν 

απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για τις θέσεις απασχόλησης, 
οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

• Η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν 
για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή 
χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα 
κατά περίπτωση (πχ. Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο 
δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ. 
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κλπ) 

• Εφόσον η εθελοντική εμπειρία σε ενέργειες  συναφούς αντικειμένου αποτελεί 
απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για τις θέσεις απασχόλησης, οι 
υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα 
δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (πχ. Βεβαίωση φορέα, 
υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κλπ). 
 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»: 

• Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής 

Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»: 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου. 
• Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής 
οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του 
μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε 
ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 

• Δελτίο ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι 
άνεργοι. 

• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2015, για 
εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015, προκειμένου για την 
απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών. 

Για το κριτήριο «Οικογενειακό Εισόδημα»: 

• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2015μ 
για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015 ή 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει 
φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»: 

• Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό 
αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ). 
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Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»: 

• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο Σαλαμίνας 

Για το κριτήριο «Εθελοντική Δράση»: 

• Βεβαίωση του φορέα στον οποίο οι υποψήφιοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους όπου θα 
αναφέρεται η δράση όπου συμμετείχαν, το χρονικό διάστημα τω παρεχομένων υπηρεσιών 
καθώς και το είδος των υπηρεσιών. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω 
και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, 
εφόσον δεν είναι αντίγραφα από δημόσια έγγραφα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά, στα 
γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταχυδρομική θυρίδα 2303 ΤΚ 19009 Ντράφι, Ραφήνα, 
είτε στα κατά τόπους γραφεία της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας, 
Αναπαύσεως 1, Σαλαμίνα, απευθύνοντάς την στην ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ. (τηλ. Επικοινωνίας:210 8216916, 6998383838). 
Στη περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψήφιου. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 13η Μαρτίου 2017 (3 εργάσιμες ημέρες) και αρχίζει από την 
επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα 
γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων για την πράξη: «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» 

1. Στα γραφεία του Δικαιούχου στην δ/νση Σόλωνος 8 & Εμπεδοκλέους, 19009, Ντράφι, Ραφήνα 
2. Στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (www.crethidev.gr) 
3. Στο κατά τόπους γραφείο της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας, 

Αναπαύσεως 1, Σαλαμίνα  
4. Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας, Αναπαύσεως 1, Σαλαμίνα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης 

 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί δύο φορές σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

Η ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει: 

Στο τοπικό γραφείο του Δικαιούχου, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Σαλαμίνας, Αναπαύσεως 1, Σαλαμίνα. 

Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας, Αναπαύσεως 1, Σαλαμίνα 

Στην ηλεκτρονική δ/νση του δικαιούχου (www.crethidev.gr) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 

 

Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που 
ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) και στην πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ024, 
Α.Π. 2640/05.07.2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1555) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής για 
υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Σαλαμίνας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση 
εργασιας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

 

http://www.crethidev.gr/


 
 

[Type text] 
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Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων 
που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
(κατάταση ανέργου, οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.). 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο πρώτο  βαθμολογούμενο κριτήριο (κατάταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, 
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (οικογενειακή κατάταση) και ούτω καθ’εξής. 
Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η 
ημερομηνία γέννησης, η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

 

Ο Δικαιούχος, το αργότερο σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και 
προσληπτέων ωφελουμένων. 

 

Στα τοπικά γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφή, πίνακας προσληπτέων κατ’αλφαβητική 
σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, ο σχετικός πίνακας θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου: www.crethidev.gr. 

 

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους στα 
γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται στή Διεύθυνση του Δικαιούχου (Σόλωνος 8 & Εμπεδοκλέους, 
19009, Ντράφι Ραφήνα) ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ 
(Ταχυδρομική θυρίδα 2303, 19009 Ντράφι Ραφήνα). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

 

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 
15 ημερών από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. Κάθε ωφελούμενος μπορεί 
να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας για χρονικό διάστημα 36 μηνών. 

Η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν, ορίζεται έως: 

15.600 € ετησίως για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού και 

14.400€ ετησίως για τη θέση του Βοηθητικού Προσωπικού 

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις πχ. Ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κ.λπ.) 

 

 

 

 

 

http://www.crethidev.gr/

