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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ
ΠΡΑΞΗ ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΟΠ 5002292
«ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΗΜΔΡΔΤΗ –
ΗΜΔΡΗΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΔΛΙΑ»

Έσονηαρ ςπότη:
1. Σελ ππ’ αξηζκ. 2230/03.02.2017 Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν
«ΚΓΖΦ πιιφγνπ Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία
Κέξθπξαο» κε Κσδηθφ ΟΠ 5002292 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ηφληα
Νεζηά 2014-2020»
2. Σελ ππ’ αξηζκ. 01/10.01.20 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ
Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο.
Ο χιινγνο Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο
πξνηίζεηαη λα πξνζιάβεη κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο
Πξάμεο «Κέληξν Γηεκέξεπζεο – Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία
Μέιηζζα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΗΟΝΗΑ ΝΖΗΑ 2014-2020», έλα (1)
άηνκν θαη θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαθάησ
ζέζε εξγαζίαο.
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1. (Τ.Δ.) ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ
Αθνξά ζε κία (1) ζέζε πιήξνπο απαζρφιεζεο
ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Α/Α Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ
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πλαθήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία
(κέγηζηνο αξηζκφο βαζκνινγνχκελεο
εκπεηξίαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη
ηα (2) έηε, 1 κνλάδα αλά κήλα)
Κνηλσληθή ελαζρφιεζε θαη πξνζθνξά
εζεινληηθήο εξγαζίαο ζε θνξείο πνπ
ιεηηνπξγνχλ παξφκνηεο δνκέο
(ΚΓΖΦ. Κέληξα Ζκέξαο, μελψλεο θ.ιπ)
(κέγηζηνο αξηζκφο βαζκνινγνχκελεο
εκπεηξίαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη
ηα δχν (2) έηε, 1 κνλάδα αλά κήλα)
Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα

Σπόπορ
Πιζηοποίηζηρ
Αξιολόγηζηρ

&

Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θαη ηα
έλζεκα ηνπ Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα

Μέγιζηη
Βαθμολόγια
(ζε μονάδερ)
24

Βεβαίσζε απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
θνξείο

24

πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ
γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
(π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ
κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε
ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα
θ.ιπ.)
Πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη θαη ηέθλα απηψλ Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
Αλήιηθα ηέθλα (1 κνλάδα αλά ηέθλν, Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ
κέγηζηε βαζκνιφγεζε έσο 2 ηέθλα)
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
Αλεξγία
(κέγηζηνο
αξηζκφο Κάξηα αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ
βαζκνινγνχκελεο
αλεξγίαο
πνπ
ιακβάλεηαη ππφςε είλαη 4 κήλεο, 1
κνλάδα αλά κήλα)
Αηηψλ κε αλαπεξία απφ 50% θαη άλσ, ή Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ
ζπγγελήο αηφκνπ ΑΜΔΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο
αλαπεξίαο 67% θαη άλσ
πλέληεπμε
Απφ ηξηκειή επηηξνπή

4

4
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30

Η ζύμβαζη ηηρ ανυηέπυ θέζηρ επγαζίαρ θα είναι διάπκειαρ μέσπι ηην
ολοκλήπυζη ηηρ Ππάξηρ (Μάπηιορ 2020) και με δςναηόηηηα ανανέυζηρ
επέκηαζηρ μεηά από παπάηαζη ηος ππογπάμμαηορ.
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ
Ωο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην
ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα.
Δηδηθφηεξα απφδεημε ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο, ζα απνηεινχλ ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ
θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θαη ηα έλζεκα ηνπ
Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΣΤΠΗΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ
παξνχζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά:
Αίηεζε (ηππνπνηεκέλν έληππν ζπλεκκέλν ηεο πξφζθιεζεο)
Βηνγξαθηθφ εκείσκα
Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
Βεβαηψζεηο Πξνυπεξεζίαο (εθφζνλ δειψλεηαη πξνυπεξεζία)
Βεβαίσζε θνηλσληθήο ελαζρφιεζεο θαη πξνζθνξάο εζεινληηθήο εξγαζίαο απφ
θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ παξφκνηεο δνκέο.
6. πζηαηηθέο επηζηνιέο απφ πξνεγνχκελε εξγαζία (πξναηξεηηθά)
7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο
(ηππνπνηεκέλν έληππν ζπλεκκέλν ηεο πξφζθιεζεο)
8. Πηζηνπνηεηηθφ κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
9. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
10. Κάξηα αλεξγίαο ΟΑΔΓ
11. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ, ζε
πεξίπησζε χπαξμεο αλαπεξίαο ηνπ ππνςεθίνπ.
12. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ αλαπεξίαο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ζε
πεξίπησζε χπαξμεο αδειθνχ, γνλέα ή ηέθλνπ αηφκνπ κε αλαπεξία θαζψο θαη
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζρέζε κε
αδειθφ, γνλέα ή ηέθλν αηφκνπ κε αλαπεξία.
1.
2.
3.
4.
5.

Σα ανυηέπυ δικαιολογηηικά θα καηαηεθούν ζε εςκπινή θυηοανηίγπαθα ηυν
ππυηοηύπυν εγγπάθυν ή ηυν ακπιβών ανηιγπάθυν ηοςρ (ν.4250/2014)
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη Αηηήζεηο (κε ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ) ζα
ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ 03/02/2020 έσο θαη
12/02/2020 απφ ηηο 09:00 π.κ. έσο ηηο 14:00 κ.κ ζηελ γξακκαηεία ηνπ πιιφγνπ
Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίαο Κέξθπξαο, 2ε παξ.
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 5, η.θ. 49100 Κέξθπξα. (πίζσ απφ ην ΗΚΑ)
Με ηελ έλδεημε:
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ
ΠΡΑΞΗ ΜΔ ΚΧΓ.ΟΠ 5002292 ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ:(ΤΔ)
ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα απαηηνχκελα έληππα (Αίηεζε,
Τπεχζπλε Γήισζε θιπ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη
Φίισλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο «ΜΔΛΗΑ» http://melissa-amea-corfu.gr/
ή ζηε γξακκαηεία ηνπ πιιφγνπ.
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Αθνχ γίλεη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ησλ Τπνςεθίσλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ζα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία
ζπλέληεπμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, ζα αλαξηεζεί
Πίλαθαο Καηάηαμεο ζηελ έδξα ηνπ Κ.Γ.Ζ.Φ. Μέιηζζα θαη ζηελ ηζηνζειίδα
http://melissa-amea-corfu.gr/ κε ηνλ Αξηζκ. Πξση. ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ
Σπρφλ ελζηάζεηο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθιεζεο δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ,
ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ ΑκεΑ Κέξθπξαο,
απηνπξνζψπσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. Οη Δλζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή
ηνπ πιιφγνπ. Γίλεηαη ξεηή κλεία ζην παξφλ φηη φιεο νη αηηήζεηο, ηα βηνγξαθηθά
ζεκεηψκαηα θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο, ζα δηαηεξεζνχλ
ζην αξρείν ηνπ πιιφγνπ θαη ζα αληηκεησπηζηνχλ κε πιήξε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη
ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηεο Έλσζεο
ζπκκνξθνχκελε κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ ΠξνζηαζίαοΓεδνκέλσλEU2016/679.
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Γηα ηνλ χιινγν Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ ΑκεΑ Κέξθπξαο

Ο Πξφεδξνο

ππξίδσλ Ενπκπνπιίδεο

Ζ Γξακκαηέαο

Μαξία Κνληνχ
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