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Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) 
ανέργων ατόμων (στο  σύνολο των 45 εργαζομένων στο πρόγραμμα, επιδιώκεται η εξής 
ποσόστωση: 50% κάτω των 30 ετών, 30% γυναίκες και 20% μακροχρόνια άνεργοι) για τη 
λειτουργία του έργου «ΝΟΣΤΟΣ _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο 
Αθηναίων». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που 
εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί η παρακάτω 
κοινωνική δομή όπου θα απασχοληθεί (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και επιθυμητά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ),  το εξής προσωπικό : 
 
 

Β) Η Δομή παροχής συσσιτίου (Υποέργο 2 δικαιούχος εταίρος Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ) 
λειτουργεί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα 07:00 – 15:00, παρασκευάζει και διανέμει 1000 μερίδες 
φαγητού την ημέρα (13:00 – 15:00). Πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες συλλογής 
πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήρια - βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, 
αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολίτες και υλοποιεί συγκεκριμένες 
πολιτικές για την προσέλκυση χορηγών και εθελοντών. Διαθέτει σύστημα καταγραφής και 
μέτρησης της απόδοσής του και υποστηρίζει ενέργειες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και 
υποστήριξης των ωφελουμένων 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). 

Κωδικός θέσης  Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης  

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

104 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης  

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

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  

ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  
τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 
προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης  

Επιθυμητά προσόντα 

104, 106, 
107 

1. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ Κατηγορίας 

 

 
 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 
 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  
 να είναι άνεργοι/ες με δελτίο ανεργίας σε ισχύ  
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα 
οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής: 
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Τελικός υπολογισμός:  
Από την προηγούμενη διαδικασία έχει προκύψει ο τελικός βαθμός για κάθε έναν υποψήφιο σε 
κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι βαθμοί αυτοί πολλαπλασιάζονται με τους ακόλουθους 
συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και το άθροισμα αυτών αποτελεί τον τελικό βαθμό του κάθε 
υποψηφίου.  
Κριτήρια: Συντελεστής βαρύτητας ανά 

κριτήριο: 

Κ1: ΠΡΟΣΟΝΤΑ 0,15 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΗΣΗ 

1. Επιθυμητά 
προσόντα 

 Άδεια οδήγησης 20 

2. Εργασιακή εμπειρία Σχετική με τη θέση Από 1 έως 12 μήνες 
5 (για 
κάθε 
μήνα) 

3. Κοινωνικά Κριτήρια 
 

α. Κατάσταση ανέργου 

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20 

Βραχυχρόνια άνεργος  15 

Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ που δεν έχει δικαίωμα 
εγγραφής στον ΟΑΕΔ 

10 

β. Οικογενειακή κατάσταση 

Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας 15 

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8 

Με προστατευόμενα μέλη 

5 
(για κάθε 

προστατευ
όμενο 
μέλος) 

γ. Οικογενειακό εισόδημα 

από 0,00 € έως και 6.900,00 € 15 

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 € 10 

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 € 8 

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 € 6 

από 22.000,01 € και άνω 0 

δ. Κατάσταση υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6 

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8 

4. Άλλα κριτήρια 

Ενδιαφέρον για το/τα 
αντικείμενο/α του Σχεδίου  

Τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος  για την 
συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα  

0-20 

Συναφείς κοινωνικές 
δεξιότητες και εφόδια για 
την θέση που διεκδικεί 

Ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος που 
δηλώνει το άτομο  

0-20 

Άτυπες δεξιότητες συναφείς 
με το αντικείμενο του έργου  

Ερασιτεχνική απασχόληση σχετική με τα 
αντικείμενα του έργου, ερασιτεχνική 
απασχόληση ή χόμπυ που ο /η υποψήφιος/α 
θεωρεί ότι συνδέονται με δεξιότητες.  

0-20 

5.  Συμμετοχή σε 
δράσεις εθελοντισμού 

 
5 μόρια ανά μήνα μέχρι 12 μήνες 0-60 

6.  Συνέντευξη   0 – 60 
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Κ2: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0,15 

Κ3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0,15 

Κ4: ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0,15 

Κ5: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 0,10 

Κ6: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0,30 

 
Ο τελικός βαθμός δηλαδή αξιολόγησης του υποψηφίου προκύπτει από τον τύπο:  

ΣΒ = (K1x0,15) + (K2x0,15) + (K3x0,15) + (K4x0,15) + (K5x0,1) + (K6x0,3) 
 
Όπου: 
 ΣΒ = Συνολικός βαθμός υποψηφίου  
 Κ1 – Κ6 = Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα 
άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας. 
2. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε 
καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες. 
4.  Ο/Η υποψήφιος/α  δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν). 
5. Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής (π.χ., ορισμός και περιπτώσεις 
μονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόμενων μελών κ.ά.) παρέχονται στις «Οδηγίες 
συμπλήρωσης αίτησης» τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στα σημεία διάθεσης των αιτήσεων 
συμμετοχής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής). 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Β & Γ) και των λοιπών 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 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα ή επιθυμητά 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β & Γ), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

 Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του. 

 Άδεια οδήγησης 
 

3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλώσουν σχετική εργασιακή εμπειρία μπορούν να υποβάλουν: 
1) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης. 
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Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την 
οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 
2) - Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, α) χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία 
τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη 
διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας και β) υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής 
σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος 
της εμπειρίας. 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 
Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»: 

 Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής. Σε περίπτωση που η ισχύς του δελτίου δεν είναι εμφανής, οι 
υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν βεβαίωση ανεργίας που εκδίδει ο ΟΑΕΔ.  

 Εάν οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι, λόγω της εγγραφής τους σε 
επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. φαρμακοποιοί, δεν έχουν τη δυνατότητα 
εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), υποβάλλουν δήλωση του Νόμου 1599/86, 
στην οποία βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι, αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας 
στον κλάδο τους και ότι δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΟΥ.  

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 τo οποίo 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 2014, 
για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013, προκειμένου για 
την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών. 

Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»:  

 Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2014, 
για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013  ή 

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

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βεβαίωση δεν θα πρέπει να αναγράφει ότι οι υποψήφιοι έχουν κριθεί ανίκανοι 
για εργασία.  

5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού μπορούν να 
υποβάλουν βεβαίωση του φορέα, στον οποίο παρείχαν τις υπηρεσίες τους, όπου θα αναφέρονται 
το όνομα και το είδος του φορέα, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος παρείχε τις 
υπηρεσίες του και το είδος των υπηρεσιών. 
6. ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που θα βρουν στα σημεία 
διάθεσης της πρόσκλησης και της αίτησης και να το συνυποβάλουν μαζί με την αίτηση και τα 
δικαιολογητικά. 
7. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να περάσουν από συνέντευξη. Η μη προσέλευση οδηγεί στον 
αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής, εκτός αν έχει εγκαίρως ενημερώσει και 
αιτηθεί εγγράφως αλλαγή της ημερομηνίας ή/και της ώρας διεξαγωγής της συνέντευξης για λόγους 
ανωτέρας βίας. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 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 δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων 
φωτοαντιγράφων την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων φέρει το πρόσωπο που τα καταθέτει, 
υπογράφοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση που βρίσκεται στο τέλος του εντύπου της αίτησης.  

3. Για τις περιπτώσεις απόδειξης προσόντων ή ιδιοτήτων ή κριτηρίων για τις οποίες απαιτούνται 

τυχόν άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις 
«Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στα σημεία διάθεσης 
και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Μετσόβου 30 & Νοταρά 45 Αθήνα 10683, απευθύνοντάς την στην 
Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2105231966). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται 
από την ημερομηνία παραλαβής, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 26/06/2015. Η 
ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικά, μπορούν να την 
υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του 
Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Μετσόβου 30 & Νοταρά 45 
Αθήνα 10683 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00). 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11/06/2015 μέχρι 24/06/2015. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Σελίδα 7 από 7 

Οι ενδιαφερόμενοι /εςμπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη, την αίτηση και τις οδηγίες μέσω 
της ιστοσελίδας μας nostosathens.gr, ή από τα γραφεία μας Μετσόβου 30 & Νοταρά 45 Αθήνα. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης   
Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή 
ενότητα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. 

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)  
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε χωριστούς πίνακες ανά κωδικό 
θέσης, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια.  

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κοινωνικό κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) 
και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κοινωνικό 
κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κοινωνικά κριτήρια, 
προηγείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στη συνέντευξη. Στην περίπτωση που συμπίπτει 
και αυτό, η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Ο Συντονιστής φορέας προβαίνει στην αξιολόγησή τους και τον υπολογισμό των κριτηρίων. 
Προβαίνει στην κατάρτιση πίνακα κατάταξης και στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η πρόσληψη 
των έμμεσα ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί από το φορέα με βάση τον πίνακα κατάταξης και 
τηρώντας τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή 
στα γραφεία του δικαιούχου (Μετσόβου 30 & Νοταρά 45 10683 Αθήνα). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη   

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου σύμφωνα με την πρόσκληση 20 της ΕΑΤΑ (Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ).  

 
 

http://www.nostos.org.gr/

