INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΓΗΜΟΤ N. ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑΝ. ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.20 11:24:05
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΝΚΒ46ΜΕΓΕ-ΔΚΒ

Νέα Φηι/ιθεηα– Νέα Φαι/λα: 20/5/2020
Αξ. Πξση:2709/20-5-2020

Ταρ. Γ/ζε: Αγ. Αλαξγχξσλ 9& 11
Ταρ. Κσδ. :14343
Τει. 210 2523584
Fax: 210 2526295
e-mail: kednf2@dimosfx.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ
Ανακοίνυζη- Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη ζύνατη μίαρ (1) ζύμβαζηρ μίζθυζηρ
έπγος για ηη θέζη ηος ςνηονιζηή Έπγος έυρ και 31/12/2020 ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος
ππογπάμμαηορ ηηρ Ύπαηηρ Απμοζηείαρ ηυν ΟΗΔ για ηοςρ ππόζθςγερ (ESTIA ΙΙ: Rental
accommodation scheme for asylum seekers in Nea Filadelfia –Nea Chalkidona).
ΣΟ Ν.Π.Ι.Γ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ– Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ»

«ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΓΗΜΟΤ

Έσονηαρ ςπότη :
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηα’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/94(ΦΔΚ 28/Α/03-031994).
2. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο θδ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ 280/Α/2812-2006), φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4314/2014
(ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014) θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4452/2017 (ΦΔΚ 17/Α/15-02-2017).
3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 (ΦΔΚ 206/Α/08-10- 1997),φπσο
αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3812/2009 θαη φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014).
4. Τα άξζξα 254-264 ηνπ Ν.3463/2006 ζρεηηθά κε ηηο Γεκνηηθέο θαη Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο
ΝΠΙΓ –ΟΤΑ.
5. Τελ αξηζ.149/2017 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Φαιθεδφλαο, ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ
γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθχγσλ ζε ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο»
6. Τελ αξηζ. 90/2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ
Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο– Φαιθεδφλνο»
ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΚΔΓΦΦ ζε πξφγξακκα ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ γηα ηνπο πξφζθπγεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο
πξνζθχγσλ ζε ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο- Δμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ
ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΓΦΦ- Λήςε απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ηαθηηθνχ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ
κέινπο ΓΣ ηεο ΚΔΓΦΦ ην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή θαηαιιειφηεηαο ησλ
δηακεξηζκάησλ ζην πξφγξακκα ζηέγαζεο πξνζθχγσλ
7. Τελ ππ’ αξίζκ. 279/2019 απφθαζε Γ.Σ. ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν. ΦηιαδέιθεηαοΝ. Φαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ κε ηελ ππ’ αξηζκ.
227/2019 απφθαζε ηεοΟηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδφλαο.
8. Τελ ππ’ αξίζκ. 294/2019 απφθαζε ηνπ ΓΣ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν.
Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδφλαο πεξί έγθξηζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ππ’ αξηζκ.
GRC01/2020/0000000225 Σπκθψλνπ Πξνγξακκαηηθήο Σπλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε αξκνζηεία
ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: Rental
accommodation scheme for asylum seekers in Nea Filadelfia- Nea Chalkidona γηα ην έηνο 2020.
9. Τν ππ’ αξηζκ. 9863/31-12-2019 ζχκθσλν πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδφλαο θαη ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, ην νπνίν ππνγξάθεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Nea FiladelfiaNea Chalkidona.
10. Τελ αλάγθε ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ γηα ζχλαςε ΣΜΔ κε Σπληνληζηή Έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ - ESTIA ΙΙ.
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11. Τελ 108/2020 απφθαζε Γ.Σ. ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ πεξί έγθξηζεο ηεο Αλαθνίλσζεο- Πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηε ζέζε ηνπ
Σπληνληζηή Έξγνπ έσο θαη 31/12/2020 ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ησλ ΟΗΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο (ESTIA ΙΙ: Rental accommodation scheme for asylum
seekers in NeaFiladelfia – Nea Chalkidona).
Ανακοινώνει
Τελ πξφζεζε ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Φαιθεδφλαο λα ζπλάςεη
κία (1) ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηε ζέζε ηνπ Σπληνληζηή Έξγνπ έσο θαη 31/12/2020 ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Nea
Filadelfia- Nea Chalkidona, ην νπνίν πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ
γηα ηνπο πξφζθπγεο:
1. ςνηονιζηήρ Έπγος (Project Manager)
1.1 Πεπιγπαθή θέζηρ / απμοδιόηηηερ:





Έρεη ηελ επζχλε θαη επνπηεχεη γηα ηελ νκαιή θαη ζχλλνκε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ηελ ηήξεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ δηαρεηξηζηηθή αξηηφηεηα ηνπ έξγνπ.
Αλαθέξεηαη θαη εηζεγείηαη φηη αθνξά ζην πξφγξακκα ζηελ Γηνίθεζε ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο θαη ζηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ.



Σπληνλίδεη, νξγαλψλεη, ειέγρεη θαη θαηαλέκεη θαζήθνληα ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.



Οξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ελεκεξσηηθέο θαη ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηεο
Κνηλσθεινχο (ΚΔΓΝΦΝΦ), ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδφλαο
θαη θάζε άιινπ θνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζην πξφγξακκα.



Διέγρεη ηηο αλαθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζπληάζζεη/ππνβάιιεη ζηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ
Ο.Η.Δ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλαθνξέο
θαη ηελ ηειηθή αλαθνξά ηνπ έξγνπ, ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.



Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ-πξνκεζεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε.



Διέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ιήςεο ππεξεζηψλ – πξνκεζεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνοθαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απηψλ.



Διέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα ην λνκηθφ
πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε θαη ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.



Δπηβιέπεη καδί κε ηνλ Σπληνληζηή Οκάδαο Υπεξεζηψλ ηελ ππνδνρή ησλ σθεινπκέλσλθαη
ηελ ζηέγαζή ηνπο ζε δηακεξίζκαηα.



Σηνλ Σπληνληζηή Έξγνπ αλαθέξνληαη άκεζα: ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο, ν Υπεχζπλνο
Πξνκεζεηψλ & Σπκβάζεσλ, ν Υπεχζπλνο Γεδνκέλσλ & Δπηθνηλσλίαο, ν Γηνηθεηηθφο
Υπάιιεινο, ν Οδεγφο, ν Σπληνληζηήο Οκάδαο Υπεξεζηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΣΤΙΑ ΙΙ.

1.2

Πποζόνηα:

1.2.1

Απαπαίηηηα

Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ Κνηλσληθψλ ή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
Σπνπδψλ ή Ννκηθήο ή νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ)
ΑΔΙ ή αληίζηνηρνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο
ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.(πποαπαιηούμενο).
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Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Δπρέξεηα ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο πνπ
δηεμάγνληαη ζηελ Αγγιηθή θαζψο θαη ζηε ζχληαμε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ (πηζηνπνηεηηθφ
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα απφδεημεο γισζζνκάζεηαο) (πποαπαιηούμενο).
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ ζρεηηθφ κε ην πξνζθπγηθφ/ κεηαλαζηεπηηθφ δχν (2)
εηψλ(πποαπαιηούμενο)
Ή
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην πξφγξακκα ΔΣΤΙΑ- Σηεγαζηηθφ πξφγξακκα γηα αιηούνηερ άζςλο ζε
θέζη εςθύνηρ/ επιβλέπονηα δύο (2) εηών(πποαπαιηούμενο)
Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ,
iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Υ ή ηίηινο ζπνπδψλ βαζηθφο ή/
θαη κεηαπηπρηαθφο απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη ν ππνςήθηνο έρεη
παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο
ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Υ ή αθφκε θαη κε κφλε ηελ ππνβνιή βεβαηψζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ ή ΤΔΙ
κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζε επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ
επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο
εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρήηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνχ Η/Υ (πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε
ην παξάξηεκα) (πποαπαιηούμενο).
1.2.2 Δπιθςμηηά/ ζςνεκηιμώμενα
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε Γηεζλή Οξγαληζκφ ζρεηηθφ κε ην πξνζθπγηθφ/ κεηαλαζηεπηηθφ
άλσ ησλ δχν (2) εηψλ (5 μόπια ανά έηορ και έυρ 20 μόπια)
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζην πξφγξακκα ΔΣΤΙΑ- Σηεγαζηηθφ πξφγξακκα γηα αιηούνηερ
άζςλο ζε θέζη εςθύνηρ/ επιβλέπονηα άνυ ηυν δύο (2) εηών (5 μόπια ανά έηορ και
έυρ 20 μόπια)
Γίπισκα νδήγεζεο Β’ θαηεγνξίαο (10 μόπια)
Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπλαθήο κε ην κεηαλαζηεπηηθφ/ πξνζθπγηθφ (15 μόπια)
Πνιχ θαιή γλψζε δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο (10 μόπια)
Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο ζρεηηθά κε ην κεηαλαζηεπηηθφ/ πξνζθπγηθφ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κελψλ κε πηζηνπνίεζε (10 μόπια)

Απαπαίηηηα σαπακηηπιζηικά: Υπεπζπλφηεηα, Οκαδηθφ Πλεχκα, Δπηθνηλσλία,
Δπαγγεικαηηζκφο, Οξγαλσηηθφηεηα, Πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα, εγεζία, δηαρείξηζε
πφξσλ, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη φξακα, αλαιπηηθή ζθέςε, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο
πξνβιεκάησλ θαη δηαπξαγκάηεπζε.
Μηθηή Μεληαία ακνηβή: 2.226,84 εςπώ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1.
2.
3.
4.

5.

Έληππν ηεο αίηεζεο (ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν).
Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή άιινπ επίζεκνπ
εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ζε ηζρχ.
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
Τίηινο ζπνπδψλ θαη απφδεημε ησλ απαηηνχκελσλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο
(ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα απφδεημεο γισζζνκάζεηαο θαη γλψζεο
Η/Υ). Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη πξνζθφκηζε ηζνηηκίαο απφ ηνλ αξκφδην
θνξέα, π.ρ. Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο ζα ρξεηαζηεί πξνζθφκηζε
επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη επηθχξσζε γηα φζνπο επηιεγνχλ).
Απφδεημε εκπεηξίαο κε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εξγνδφηε ή αληίγξαθα βεβαηψζεσλ θνξέσλ ή
αληίγξαθα ζπκβάζεσλ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθφλησλ ή ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
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6.

Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ (εθφζνλ δελ είλαη δηαζέζηκν θαηά ηελ πεξίνδν ππνβνιήο
αηηήζεσλ, πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο πεξί κε πνηληθήο δίσμεο).Όπνηνο επηιεγεί ζα
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θαη βεβαίσζε πεξί κε πνηληθήο δίσμεο
άκεζα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΣΜΔ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά:
1.
2.
3.

είηε απηνπξνζψπσο,
είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ
ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή,
είηε (ππνγεγξακκέλε) ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email): kednf2@dimosfx.gr

Πιεξνθνξίεοζην 210-2523584, απφ ηηο 09:00 έσο θαη ηηο 15:00 Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή.
Οη αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ 20/05/2020 έσο θαη 29/05/2020 ζην γξαθείν ηεο
Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, Αγ. Αλαξγχξσλ 9, Νέα Φαιθεδφλα, Τ.Κ. 14343. Παξαιαβή θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 09:00 πκ έσο θαη ηηο 17:00κκ,θαη έσο ηηο 15:00 μμ ζηηο 29/05/2020.
Η θαηάηαμε ζα θξηζεί απφ ηε βαζκνινγία πνπ ζα ιάβνπλ νη ππνςήθηνη ζχκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε/ πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
Θα ππαγμαηοποιηθούν ζςνενηεύξειρ με ηοςρ πένηε (5) ππώηοςρ ζηη βαθμολογία ςποτηθίοςρ. Η
ζςνένηεςξη μποπεί να βαθμολογηθεί με έυρ είκοζι (20) μόπια.
Διιηπείο αηηήζεηο, ρσξίο πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ, απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
Μεηά ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε εληφο δχν (2)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Τηο ελ ιφγσ
ελζηάζεηο εμεηάδεη ε σο άλσ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ε νπνία θαη ζα θξίλεη ην παξαδεθηφ ή κε ησλ
ελζηάζεσλ. Τέινο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ κε ηνπο νξηζηηθνχο πίλαθεο
θαηάηαμεο ην νπνίν ζα θέξεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Σ ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ γηα ηελ επηινγή ησλ Αλαδφρσλ.
Ο επηηπρψλ ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη άμεζα (πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΣΜΔ) βεβαίσζε- γλσκάηεπζε
ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη βεβαίσζε πγείαο απφ παζνιφγν ή γεληθφ γηαηξφ, θαη απφζπαζκα πνηληθνχ
κεηξψνπ (εθφζνλ δελ είλαη δηαζέζηκν θαηά ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) θαζψο θαη βεβαίσζε
πεξί κε πνηληθήο δίσμεο.
ςνημμένα: Παξαξηήκαηα γηα ηελ απφδεημε γισζζνκάζεηαο θαη γλψζεο Η/Υ θαη ην έληππν αίηεζεο.
Ο Πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΝΦΝΦ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΒΙΑ

