
 

 

 

Αθήνα,  04/06/ 2013 

ΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

 
Περίληψη Επαναπροκηρύξεων για Κοινωφελή Εργασία 

Στις Περιφερειακές Ενότητες  
Κεντρικού Τομέα Αττικής, Βορείου Τομέα Αττικής και Ανατολικής Αττικής  

 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  υπ' αριθμ.  ΚΟΧ.Π 17.903/2/2013, ΚΟΧ.Π.17.907/2/1013,  ΚΟΧ.Π 17.901/2/2013, σύναψης συμβάσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 

  

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ. » 

 
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 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 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 Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – 

Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία 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/ΕΠΑΝΑΔΙ/1507/      02-05-2012 (ΑΔΑ:Β49ΨΓ-ΓΨΧ) 

της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για υποβολή προτάσεων 

προώθησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στον πολιτισμό, στην πράξη «Δημιουργία 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/ΕΠΑΝΑΔ11/4679/14-12-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «Δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΠΚΑ» με 

κωδικό MIS 384032 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

8. Τις υπ’ αριθμ. 240/9-5-2013, 182/19-04-2013 και 223/29.09.2013 αποφάσεων του ΑΣΕΠ επί των αρχικών 

αποτελεσμάτων. 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων με 
ειδικότητα ημερησίων φυλάκων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στις Περιφερειακές 
Ενότητες Αττικής: Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν ανά 
ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, εικοσιτέσσερα (24) άτομα όπως αυτά παρουσιάζονται στις 
αναλυτικές προκηρύξεις.  

• (ΠΙΝΑΚΑΣ Α και Β), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά - πρόσθετα) προσόντα και τις δράσεις όπου θα 
απασχοληθούν οι εργαζόμενοι. 

 
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 ΟΑΕΔ).  
 

• Να έχει τα προαπαιτούμενα προσόντα  
 



 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται 

συνδυαστικά: κατάσταση ανέργου, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, κατάσταση υγείας, εντοπιότητα.  

Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής παρέχονται στις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Συμμετοχής σε 
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» και την αναλυτική προκήρυξη. 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. ΓΕΝΙΚΑ: Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας - ταυτότητα ομογενούς - άδεια διαμονής σε ισχύ. 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλος σπουδών ή άδεια εργασίας σχετικού αντικειμένου σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή 

πιστοποιητικά - απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας και μέτρια γνώση ξένης γλώσσας 

μεταφρασμένη στα ελληνικά. 

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Κατάσταση ανέργου, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα, κατάσταση υγείας, 

εντοπιότητα. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.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 Δικαιούχου στη διεύθυνση: 

Κυψέλης 16, ΤΚ 11362, Αθήνα, προς τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» (Για Π.Ε. 

Κεντρικού Τομέα Αττικής ή Βορείου Τομέα Αττικής ή Ανατολικής Αττικής) υπόψη κας Βορλόου Χριστίνας και Πάντου 
Μαρίας (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 ξεκινά από την Τετάρτη 05/06/2013 έως και  Παρασκευή 14/06/2013 
και ώρες 11:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.  
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

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.). 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Δικαιούχος 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. 

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 

Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, 

Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510). 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός δέκα 

(10) ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. 

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως επτά (7) μήνες και σε καμία περίπτωση 

πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013. 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 Δυναμικού», 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 Δυναμικού». 

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 Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (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 ���� Διαγωνισμών Φορέων ���� 
Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, β) οι «Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» και γ) η 
αναλυτική προκήρυξη. 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διαχειριστής  

                                                 Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης  

 


