«ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ»
Η Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ, Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ ΚζρκυρασΚοι.Σ.Π.Ε. «Νζοι Ορίηοντεσ» με ζδρα τθν Κζρκυρα ζχοντασ υπόψθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ
(Α.Π.:240/30.11.2016) & τθν 3θ Τροποποίθςθ Α.Π.:οικ. 1626/25.06.2021) τθσ Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Π.ΠΙΝ, ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ «Κοινωνικι ζνταξθ,
ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και των
διακρίςεων του Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», πρόκειται να αναπτφξει τθν Κοινωνικι
Δράςθ : «Δομι Παροχισ Βαςικών Αγακών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχι
υςςιτίου ςτθν Περιφζρεια (Βόρειο & Νότιο Σμιμα) του Διμου Κζρκυρασ».
Ο ςκοπόσ τθσ λειτουργίασ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου & Συςςιτίου, εντάςςεται ςτο
πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ του Διμου Kζρκυρασ και
του ΚοιΣΠΕ και ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθν καταπολζμθςθ
τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ειδικότερα, θ λειτουργία των Δομϊν
αποςκοπεί ςτθν κάλυψθ πρωτογενϊν αναγκϊν των Κοινωνικά Ευπακϊν Ομάδων, οι
οποίεσ χριηουν παροχισ επιςιτιςτικισ και υλικισ βοικειασ.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο & Συςςίτιο κα ςτεγάηονται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ
χϊρουσ ςτο Νότιο Τμιμα ςτθν περιοχι Μωραϊτικα και ςτο Βόρειο Τμιμα ςτθ περιοχι
τθσ Αχαράβθσ. Οι Κοινωνικζσ Δομζσ κα λειτουργοφν για τουσ δικαιοφχουσ κακθμερινά,
πρωινζσ και απογευματινζσ ϊρεσ. Ο ζλεγχοσ τθσ καταγραφισ και διακίνθςθσ των ειδϊν
κα γίνεται από το προςωπικό των Δομϊν, όπωσ κάκε φορά κα ορίηει θ Επιτροπι
Διαχείριςθσ. Το προςωπικό που κα προςλθφκεί κα απαςχολείται ςε πρωινζσ και
απογευματινζσ βάρδιεσ, ςτο Βόριο και Νότιο Τμιμα τθσ Κζρκυρασ με ςκοπό τθν άμεςθ
εξυπθρζτθςθ και υποςτιριξθ των ωφελοφμενων.
Για τθν ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Κοινωνικισ Δράςθσ ο ΚοιΣΠΕ Κζρκυρασ
κα προςλάβει προςωπικό για τθν κάλυψθ των παρακάτω κζςεων με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία:

I.

Μία (1) Θζςθ Διοικθτικοφ ΔΕ / ΣΕ , με τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτον Συντονιςμό, τθ
Γραμματειακι υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ Κοινωνικϊν Δομϊν, Οργανιςμϊν,
διοικθτικϊν και ςυλλογικϊν οργάνων.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΜΕΓΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

ΣΡΟΠΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

300 μόρια

χετικά
πιςτοποιθτικά

Σζκνα ανιλικα ι ενιλικα
προςτατευόμενα κατά το νόμο

20
μόρια/τζκνο

χετικά
πιςτοποιθτικά

Προςκόμιςθ βεβαίωςθσ

Π.3.

Αιτών που είναι Γονζασ άγαμοσ,
Διαηευγμζνοσ ι εν χθρεία

25 μόρια

χετικά
πιςτοποιθτικά

Προςκόμιςθ βεβαίωςθσ
επιμζλειασ

Π.4.

Αιτών με Αναπθρία από 50% και άνω

80 μόρια

χετικά
πιςτοποιθτικά

Π.5.

Εργαςιακι Εμπειρία ςυναφισ με
ευάλωτεσ ομάδεσ & κοινωνικι ζνταξθ

600 μόρια

χετικά
πιςτοποιθτικά

Π.1.

Π.2.

Χρόνοσ υνεχόμενθσ Ανεργία

Προςμετράται ο χρόνοσ
των τελευταίων 12 μθνών

Προςκόμιςθ βεβαίωςθσ
ΚΕΠΑ
Προςμετράται θ
προχπθρεςία των
τελευταίων 40 μθνών

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ
(ςφμφωνα με Ν.4430/2016, άρκρο 74) και τον επικαιροποιθμζνο Οδθγό Εφαρμογισ
και λειτουργίασ δομϊν παροχισ βαςικϊν αγακϊν)

Π.1. Χρόνοσ υνεχόμενθσ Ανεργίασ
100 μόρια για τουσ πρϊτουσ 4 μινεσ ανεργίασ και 25 μόρια επιπλζον ανά μινα ανεργίασ
από τον 5ο μινα μζχρι τουσ 12 μινεσ.
Π.2. Σζκνα ανιλικα ι ενιλικα προςτατευόμενα κατά το νόμο*
20 μόρια για κάκε προςτατευόμενο τζκνο.
Π.3. Ιδιότθτα Άγαμου, Διαηευγμζνου ι Εν Χθρεία γονζα (εφόςον ζχει αποδεδειγμζνα τθν
επιμζλεια)
25 μόρια επιπλζον εκείνων για τα προςτατευόμενα τζκνα του.
Π.4 . Αιτών με Αναπθρία , από 50% και πάνω
80 μόρια.
Π.5 Εργαςιακι Εμπειρία ςυναφισ με ευάλωτεσ ομάδεσ & κοινωνικι ζνταξθ
15 μόρια ανά μινα απαςχόλθςθσ & ωσ 40 μινεσ

* Ωσ προςτατευόμενα τζκνα νοοφνται (με προςκόμιςθ αποδεικτικϊν):
1. άγαμα τζκνα, εφόςον: α) είναι ανιλικα ζωσ 18 ετϊν ι β) είναι ενιλικα ζωσ 25 ετϊν και
φοιτοφν ςε ςχολζσ ι ςχολεία ι ινςτιτοφτα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι γ) είναι ενιλικα ζωσ 25 ετϊν και είναι εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα
ανζργων του Οργανιςμοφ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ.) ι υπθρετοφν τθ
ςτρατιωτικι κθτεία τουσ.
Τα τζκνα των περιπτϊςεων β’ και γ’ δεν κεωροφνται προςτατευόμενα εφόςον το ετιςιο
προςωπικό τουσ ειςόδθμα υπερβαίνει τισ 3.000 €.
2. Τζκνα, άγαμα, διαηευγμζνα ι ςε χθρεία, ανεξαρτιτωσ θλικίασ με ποςοςτό νοθτικισ ι
ςωματικισ αναπθρίασ τουλάχιςτον 67%, εφόςον το προςωπικό τουσ ετιςιο ειςόδθμα δεν
υπερβαίνει τισ 6.000 €

Η ςφμβαςθ τθσ ανωτζρω κζςθσ εργαςίασ κα είναι διάρκειασ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
τθσ Πράξθσ και με δυνατότθτα ανανζωςθσ επζκταςθσ μετά από παράταςθ του
προγράμματοσ.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλλουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αίτθςθ ςυμμετοχισ,
Βιογραφικό ςθμείωμα,
Αποδεικτικά προχπθρεςίασ (βεβαίωςθ ενςιμων, βεβαίωςθ εργοδότθ κ.α),
Βεβαίωςθ εργαςίασ ςε Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ και Κοινωνικζσ Δομζσ,
Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ,
Πιςτοποιθτικό μονογονεϊκισ οικογζνειασ,
Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ,
Κάρτα ανεργίασ ΟΑΕΔ,
Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ αναπθρίασ με ποςοςτό αναπθρίασ 50% και άνω, ςε
περίπτωςθ φπαρξθσ αναπθρίασ του υποψθφίου,
10. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ αναπθρίασ με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, ςε
περίπτωςθ φπαρξθσ αδελφοφ, γονζα ι τζκνου ατόμου με αναπθρία κακϊσ και
πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ που να αποδεικνφει τθ ςχζςθ με αδελφό,
γονζα ι τζκνο ατόμου με αναπθρία,
Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα κατατεκοφν ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των
πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ (ν.4250/2014). Επιπλζον, να
προςκομιςτοφν όςα δικαιολογθτικά, κρίνουν οι υποψιφιοι, ότι μποροφν να ςυμβάλλουν
ςτο να ςχθματιςτεί μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα των ατομικϊν προςόντων και ικανοτιτων
τουσ. Αίτθςθ ενδιαφερομζνου χορθγείται από τα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε Κζρκυρασ « Νζοι
Ορίηοντεσ».

ΗΜΕΙΩΗ :
Εφόςον δεν προςκομιςκοφν (εμπρόκεςμα) τα
δικαιολογθτικά, θ αίτθςθ του υποψιφιου απορρίπτεται.

απαιτοφμενα

ςυνοδευτικά

ΕΠΙΛΟΓΗ
 Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τον
εςωτερικό κανονιςμό και τισ αποφάςεισ του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε Κζρκυρασ «Νζοι
Ορίηοντεσ», από Τριμελι Επιτροπι Προςλιψεων. O Πίνακασ επιλογισ κα αναρτθκεί
προσ ενθμζρωςθ των υποψθφίων ςτθν δικτυακι πφλθ του ΚοιΣΠΕ Κζρκυρασ.
 Ιδιαιτζρωσ αναφζρεται ότι κάκε τρίμθνο κα αξιολογείται θ επίτευξθ των επιμζρουσ
ςτόχων που κα προκφπτουν από τθν περιγραφι των κακθκόντων. Σε περίπτωςθ
αρνθτικισ αξιολόγθςθσ δφναται να γίνει μονομερισ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από
πλευράσ Κοινωνικοφ Συνεταιριςμοφ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι Αιτιςεισ (με το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν όπωσ περιγράφονται ανωτζρω) κα
υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι από 07 Ιουλίου 2021 ζωσ και
16θ Ιουλίου 2021 από τισ 12:00 π.μ. ζωσ τισ 14:00 μ.μ ςτθν γραμματεία του ΚοιΣΠΕ
Κζρκυρασ «Νζοι Ορίηοντεσ», Πλατεία Χρ. Τςιριγγϊτθ.
Πλθροφορίεσ κα παρζχονται ςτα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Νζοι Ορίηοντεσ», Πλατεία
Χριςτου Σςιριγώτθ, και ςτα τθλζφωνα 2661025277 κακθμερινά, από 10.00΄ ζωσ
12.00΄, από τθν κα Σαοφλου Μαρία. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τθν
αίτθςθ τουσ, με ςυνθμμζνα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε Φάκελο με τθν ζνδειξθ:
«ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ
ΚΩΔ.ΟΠ 5002666 ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ».
Οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να αναηθτιςουν τθν ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ από τα
Γραφεία του Κοινωνικοφ Συνεταιριςμοφ Κζρκυρασ , Πλατεία Χρ. Τςιριγϊτθ.
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφοφ γίνει ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν των Υποψθφίων από τθν αρμόδια 3μελι
Επιτροπι, κα αναρτθκεί Πίνακασ Κατάταξθσ ςτθν ζδρα του Kοι.Σ.Π.Ε Κζρκυρασ «Νζοι
Ορίηοντεσ» και ςτθν ιςτοςελίδα www.koispekerk.gr με τον Αρικμ. Πρωτ. τθσ αίτθςθσ του
ενδιαφερόμενου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ:
Τυχόν ενςτάςεισ ωσ προσ τα αποτελζςματα τθσ πρόςκλθςθσ δφναται να υποβλθκοφν ςτα
γραφεία του Κοινωνικοφ Συνεταιριςμοφ, αυτοπροςϊπωσ ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι εντόσ
τριών εργάςιμων θμερών από τθ δθμοςίευςθ του πίνακα κατάταξθσ ςτθ δικτυακι πφλθ
του ΚοιΣΠΕ Κζρκυρασ. Γίνεται ρθτι μνεία ςτο παρόν ότι όλεσ οι αιτιςεισ, τα βιογραφικά
ςθμειϊματα και τα ςχετικά ζγγραφα που κα ςυνοδεφουν τισ αιτιςεισ, κα διατθρθκοφν
ςτο αρχείο του ΚοιΣΠΕ Κζρκυρασ τθρουμζνθσ πλιρουσ εμπιςτευτικότθτασ και ςφμφωνα
με τθν πολιτικι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων τθσ Ε.Ε., ςυμμορφοφμενθ με τον
Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων EU2016/679.
07θ Ιουλίου 2021

ΜΑΡΙΑ Β. ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ
Πρόεδροσ Δ.. του Κοι..Π.Ε

