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ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ      Αθήνα, 17/5/2013 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ) (17)  Αριθµ. Πρωτ.: 102 

Κυψέλης 16 

Τ.Κ. 113 62 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 210 8215853-8259850 

Πληροφορίες: Μ. Πάντου, Χ. Βορλόου 

E-mail: keaep@otenet.gr 

Web site: www.keaep.gr 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.  ΚΟΧ.Π. 17.901 / 2 /2013  

σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου  

για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης  

σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα  

στον τοµέα του Πολιτισµού, στην Περιφέρεια Αττικής-Βόρειος Τοµέας» 

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

 
Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/05-08-2011) «Αναµόρφωση του Σώµατος 

Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».  

3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011). 

4. Την υπ΄ αριθµ. 9.13908/οικ.6.1937/2009 (ΦΕΚ 1663 Β΄/13-08-2009) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισµού µε θέµα «που αφορά 

την εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» στην Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού». 

5. Την υπ΄ αριθµ. 1.5131/οικ.3.949/2011 (ΦΕΚ 613 Β΄/15-04-2011) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε 
θέµα «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – ∆ιαδικασία 

Εφαρµογής της πράξης: “∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω 

προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε µε τη µε 
αριθµό 2.7823/οικ.3.777/2012 (ΦΕΚ 974 Β΄/28-03-2012) όµοια. 

6. Την Ανοιχτή πρόσκληση µε Κωδικό ΕΥΤΟΠ 10, αριθµ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑ∆Ι/1507/      

02-05-2012 (Α∆Α:Β49ΨΓ-ΓΨΧ) της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού & Τουρισµού του 

Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για υποβολή προτάσεων προώθησης ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης στον πολιτισµό, στην πράξη «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τοµέα του πολιτισµού», 

που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

7. Την υπ' αριθµ. πρωτ. Α1/ΕΠΑΝΑ∆11/4679/14-12-2012  απόφαση ένταξης της πράξης 

«∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης στον τοµέα του πολιτισµού µέσω προγραµµάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα στην Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΠΚΑ» µε κωδικό MIS 384032 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού». 
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8. Τις υπ΄αριθ. 178/17-4-2013 και 182/19-4-2013 αποφάσεις του ΑΣΕΠ µε αντικείµενο τον κατά το 

άρθρο 36 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226) έλεγχο του ΑΣΕΠ, κατόπιν της Ανακοίνωσης ΚΟΧ Π. 

17.901/1/2013 του δικαιούχου « Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηµατικότητας » για την Π.Ε. Βορείου 

Τοµέα Αθηνών   

9. Την ύπαρξη µιας (1) κενής θέσης της  ειδικότητας ∆Ε Ηµερησίων Φυλάκων στον κατωτέρω 

συµπράττον φορέα 

 

Ανακοινώνει-Επαναπροκηρύσσει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση προγράµµατος  ΚΟινωφελούς 
Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα 
Βορείου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 
2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα απασχοληθεί ανά 
συµπράττοντα φορέα, 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) 

Συµπράττων φορέας 
Β΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Κωδικός 
θέσης  

Ενέργεια 
 

Τόπος 
υλοποίησης 

Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 
Φύλαξη Αρχαιολογικής Συλλογής 

Κηφισιάς 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

∆Ε 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΦΥΛΑΚΑΣ 

Έως 7 µήνες 
και όχι πέραν 

της 
31/12/2013 

1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης  

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

101 

Α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας 
Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων  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 ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή  
οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
σχετική εµπειρία  τουλάχιστον πέντε (5) µηνών ή  
οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και άδεια 
εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας  και 
 
Β) Μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.  
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ωφελούµενοι της πράξης 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 

υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας· και 

• να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978… και µετά) µε 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆).  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

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

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 

1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουµένων έχουν δικαίωµα συµµετοχής περισσότερα από ένα 
άνεργα µέλη της ίδιας οικογένειας. 

2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από µία υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση 
ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια 
άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας») δηλώνει µόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία 
αντιστοιχεί η υψηλότερη µοριοδότηση.  

3. Ο άνεργος που δεν ανήκει σε καµία από τις υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση ανέργου» 
(π.χ., είναι βραχυχρόνια άνεργος 32 ετών και λαµβάνει επίδοµα ανεργίας) δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία επιλογής και κατατάσσεται χωρίς να µοριοδοτείται για το συγκεκριµένο κριτήριο. 

4. «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» θεωρείται ο άνεργος ο οποίος δεν έχει 
υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας του µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων συµµετοχής.  

5. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε 
καθένας από αυτούς µοριοδοτείται µε 8 µονάδες. 

6. Υποψήφιος που ανήκει σε µονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαµος/-η µε σύζυγο άνεργο δηλώνει 
και τον αριθµό των προστατευόµενων µελών (εφόσον υπάρχουν). 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Μακροχρόνια άνεργος (για διάστηµα >12 µηνών) 20 

Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25 1. Κατάσταση ανέργου 

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας  15 

Μονογονεϊκή οικογένεια 15 

Έγγαµος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8 
2. Οικογενειακή κατάσταση 

Με προστατευόµενα µέλη 
5 

(για κάθε 
προστατευόµενο µέλος) 

από 0,00 € έως και 5.000,00 € 15 

από 5.001,01 € έως και 12.000,00 € 10 

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

από 16.000,01 € έως και 26.000,00 € 6 

3. Οικογενειακό εισόδηµα 

από 26.000,01 € και άνω 0 

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

ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8 

5. Εντοπιότητα 
Μόνιµος κάτοικος της περιφερειακής ενότητας στην οποία 
υλοποιείται το πρόγραµµα  

10 
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7. Ως <<εντοπιότητα>> νοείται η ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου που βεβαιώνεται σύµφωνα 
µε το άρθρο 279 του ν.3463/2006 και όχι  η ιδιότητα του εγγεγραµµένου στο δηµοτολόγιο.  

8. Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής (π.χ., ορισµός και περιπτώσεις 
µονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόµενων µελών κ.ά.) παρέχονται στις «Οδηγίες 
συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραµµα 
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.)» τις οποίες µπορείτε να 
αναζητήσετε στα σηµεία διάθεσης των αιτήσεων συµµετοχής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή 
αιτήσεων συµµετοχής). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

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 υπηκόους τρίτων χωρών). 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

• Για όλες τις ειδικότητες ∆ευτεροβάθµιας (∆Ε) Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), από τον οποίο να 
προκύπτει η ηµεροµηνία κτήσης του.  

• Εάν η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί απαιτούµενο σύµφωνα µε την ανακοίνωση προσόν 
για ορισµένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά 
περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα 
του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδροµή: Κεντρική σελίδα � Φορείς � 
Υποδείγµατα � Παράρτηµα: Τίτλοι Γλωσσοµάθειας – Τρόπος Απόδειξης. 

• Εάν η εργασιακή εµπειρία αποτελεί απαιτούµενο σύµφωνα µε την ανακοίνωση προσόν για 
ορισµένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά 
περίπτωση (π.χ., µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, απασχολούµενοι στο δηµόσιο κ.ά.) 
απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούµενης εµπειρίας (π.χ., βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις 
«Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραµµα 
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.)».  

• Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια (π.χ., υπηκόους τρίτων χωρών) απαιτείται η 
γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της 
επιδιωκόµενης ειδικότητας. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν µε την 
αίτηση συµµετοχής τους να προσκοµίσουν Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (ν.2413/1996 
άρθρο 10 παρ. 1) το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 
Μαρούσι, τηλ. 210−3443384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2310− 459101, του κατωτέρω επιπέδου: 

 Β ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.). 

Επίσης η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του 
Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο 
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο 
Ελληνικής Γλώσσας. 
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∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 
Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»: 

• ∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στη 
διαδικασία επιλογής.   

• Ο άνεργος που ανήκει στην υποκατηγορία «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαµβάνει 
επίδοµα ανεργίας» οφείλει, πέραν του δελτίου ανεργίας, να προσκοµίσει και σχετική 
βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕ∆ ότι δεν λαµβάνει επίδοµα ανεργίας. 

Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:  

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου. 

• Στην περίπτωση της µονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε 
από αρµόδια δηµόσια αρχή της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η 
ιδιότητα του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης 
του γάµου, αντίγραφο δικαστικής απόφασης µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής 
µέριµνας -και όχι µόνο της επιµέλειας- σε έναν εκ των διαζευγµένων γονέων σε περίπτωση 
διαφωνίας κ.ά.). Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά απόδειξης  
της ιδιότητας του µονογονέα παρέχονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής 
& υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του 
Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.)». 

• ∆ελτίο 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 2012, 
για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011, προκειµένου για 
την απόδειξη του αριθµού των προστατευόµενων µελών. 

Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδηµα»:  

• Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2012, 
για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011  ή 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούµενος να υποβάλλει 
φορολογική δήλωση για το οικονοµικό έτος 2012 λόγω εισοδήµατος θεωρηµένη από την 
αρµόδια ∆ΟΥ. 

Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»: 

• Πιστοποιητικό υγειονοµικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό 
αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην οµάδα ΑµεΑ). 

Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»: 

• Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο δήµο, κατά το άρθρο 279 του ν.3463/2006. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

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

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα) προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα. Γίνονται επίσης δεκτά απλά αντίγραφα εγγράφων της ηµεδαπής, υπό τον 
όρο ότι αναγράφονται ρητά στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της αίτησης 
συµµετοχής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986. Ειδικώς για τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις της αλλοδαπής που 
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απαιτούνται από την ανακοίνωση, αυτά προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα 
(όχι σε απλά αντίγραφα) και συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής & 
υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού 
(ΚΟΧ.Π.)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ). 

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 συµµετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραµµα 
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.)».    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. 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 του ∆ικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Κυψέλης 16, Τ.Κ. 113 62 ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο ΚΕ.Α.ΕΠ (για Π.Ε. Βόρειου Τοµέα 
Αθηνών) υπόψιν κας Πάντου Μαρίας και Βορλόου Χριστίνας (τηλ. επικοινωνίας: 210 8215853). 
Στην 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 υποψηφίου. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του ∆ικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες 
συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραµµα 
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του 
∆ικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου (www.keaep.gr)  γ) στην 
ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού & Τουρισµού (http://ep.culture.gr)· και δ) στην 
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: 
Έντυπα αιτήσεων ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). 

Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης των αιτήσεών 
τους. Ειδικότερα, υποχρεούνται να συµπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων που 
αναφέρονται σε βαθµολογούµενα κριτήρια επιλογής (π.χ., κατάσταση ανεργίας, οικογενειακή 
κατάσταση κ.λπ.). Αν δεν συµπληρώσουν τα τετραγωνίδια της αίτησης ή αν συµπληρώσουν άλλα 
τετραγωνίδια πλην εκείνων που σύµφωνα µε την ανακοίνωση αναφέρονται στα αντίστοιχα 
βαθµολογούµενα κριτήρια επιλογής, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σηµεία της αίτησης, τα αντίστοιχα 
κριτήρια δεν λαµβάνονται υπόψη, έστω και αν προσκοµίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης, 
υποχρεούνται να συνυποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την 
ανακοίνωση για την απόδειξη κριτηρίων ή προσόντων, άλλως τα δηλούµενα στην αίτηση κριτήρια 
ή προσόντα δεν λαµβάνονται υπόψη. Περισσότεροι του ενός υποψήφιοι από κάθε οικογένεια 
υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά έκαστος. ∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, 
συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, 
επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη 
διαδικασία επιλογής. 

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσης των αιτήσεων συµµετοχής καθώς και επιπλέον 
διευκρινίσεις για απαιτούµενα προσόντα, βαθµολογούµενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει 
να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής & 
υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού 
(ΚΟΧ.Π.)».   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης   

Έκδοση και διανοµή ∆ελτίου Τύπου σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή 
ενότητα Βορείου Τοµέα Αθηνών όπου υλοποιείται το πρόγραµµα. 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα, κατά προτεραιότητα σε ηµερήσια, της ανωτέρω περιφερειακής ενότητας, εφόσον 
εκδίδεται.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:  

- στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην περιφερειακή ενότητα όπου υλοποιείται το 
πρόγραµµα 

- σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα του δήµου όπου υλοποιείται το πρόγραµµα  

- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆ της περιφερειακής ενότητας 
στην οποία υλοποιείται το πρόγραµµα  

- στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού & Τουρισµού (http://ep.culture.gr). 

Nα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο ∆ικαιούχο το οποίο να αποσταλεί 
αυθηµερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο e-mail: kox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728. 

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτώνται η επωνυµία του ∆ικαιούχου, η 
Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υλοποιείται το πρόγραµµα, ο αριθµός της ανακοίνωσης ΚΟΧ.Π, 
ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική 
διάρκεια των συµβάσεων εργασίας, η ηµεροµηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π. 
καθώς και η ηµεροµηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του ∆ικαιούχου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού ο ∆ικαιούχος επεξεργαστεί και ελέγξει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, 
τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην πρόσκληση µε Κωδικό 
ΕΥΤΟΠ 10, αριθµ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΕΠΑΝΑ∆Ι/1507/02-05-2012 (Α∆Α:Β49ΨΓ-ΓΨΧ) της Ειδικής 
Υπηρεσίας Πολιτισµού & Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για υποβολή 
προτάσεων προώθησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στον πολιτισµό, στην πράξη 
«∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα στον τοµέα του πολιτισµού», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο. 

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

1. 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 (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).  

2. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει 
τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν 
αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή 
κατάσταση) και ούτω καθεξής. 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 ∆ικαιούχος µέσα 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 γραφεία του ∆ικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη µορφή, 
συντασσοµένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:  
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• Αλφαβητικός πίνακας αποκλειοµένων µε αναγραφή του λόγου αποκλεισµού  

• Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά 
βαθµολογίας, µε αναγραφή της µοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθµολογούµενο 
κριτήριο.  

• Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά µε αναγραφή του ΑΜΚΑ, της συνολικής τους 
βαθµολογίας καθώς και του κωδικού θέσης πρόσληψης για την οποία έχουν επιλεγεί. 

Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική µορφή στις ιστοσελίδες του ∆ικαιούχου 
(www.keaep.gr) και της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού & Τουρισµού (http://ep.culture.gr) και 
αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νοµιµότητας. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα 
της ανάρτησής τους στα γραφεία του ∆ικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε 
συστηµένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510). 

Ο ∆ικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη   

Ο ∆ικαιούχος προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου εντός 10 ηµερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουµένων. Τυχόν 
αναµόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νοµιµότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που 
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το ∆ικαιούχο, 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.  

Οι επιλεγέντες οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση πρόσληψης καθώς και οι προσληφθέντες που 
αποχωρούν οικειοθελώς (παραιτούνται) πριν από τη λήξη της σύµβασής τους αντικαθίστανται µε 
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Οι ωφελούµενοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. 
είτε λόγω αντικατάστασης προσληφθέντων οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς (παραιτούνται) πριν 
από τη λήξη της σύµβασής τους, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό 
διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας 
ορισµένου χρόνου. 

Κάθε ωφελούµενος µπορεί να απασχοληθεί σε µία θέση εργασίας έως επτά (7) µήνες µέσα σε 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών και όχι πέραν της 31/12/2013. 

Όλοι οι ωφελούµενοι οφείλουν κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης εργασίας να 
προσκοµίσουν στο δικαιούχο υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι δεν 
απασχολούνται σε άλλο συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.  

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης εργασίας να 
προσκοµίσουν στο δικαιούχο και άδεια διαµονής µε ισχύ που καλύπτει τη χρονική περίοδο έως και 
τη λήξη της σύµβασης.  

Η αµοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας 
δικαιούχων φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας 
και επαγγελµατικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερη από 
625 ευρώ µηνιαίως. Οι δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόµενα ποσά που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα 
απασχολούµενα πρόσωπα. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόµενου) στο σύνολό 
τους θα καλυφθούν από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού». 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση 
συµµετοχής ωφελουµένων µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1 και β) οι «Οδηγίες συµπλήρωσης 
αίτησης συµµετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραµµα ΚΟινωφελούς 
Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.)».   
 
 
 

Ο Πρόεδρος και ∆ιαχειριστής 

 
 

 
Αλεξανδρίδης Βασίλειος 


