
 1 

«CulturePolis» 
ΥΟΡΟΤΜ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ ΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΔΡΙΑΣΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΤ 

 
Ταχ.Δνση: Αλεποχώρι Καμάρας  
Τ.Κ.: 490 84 ΚΕΡΚΥΡΑ 

Τηλ.: 26820 54111 
Email: secretariat@culturepolis.org  
Πληροφορίες : Φωτεινή Παπαχατζή 
 

Πξέβεδα,   7/1/2013 
 
Αξ. Πξση: ΤΠΟΣ-ΗΠ-2013/006/F8A 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ.  ΚΟΥ.Π. 14.402/1/ 2013 

ζύλαςεο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ  

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο  

ζε ηνπηθό επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ ΚΟηλσθεινύο Υαξαθηήξα  

ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ, ζηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ» 

ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ». 

 
Σν ΦΟΡΟΤΜ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΡΙΑΣΙΚΗ – ΙΟΝΙΟΤ (CulturePolis) 
 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007 (ΦΔΚ 267 Α΄/03-12-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

2. Σν άξζξν 89 πεξ. Α ηνπ Ν.3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α΄/05-08-2011) «Αλακφξθσζε ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  

3. Σν άξζξν 36 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α΄/27-10-2011). 

4. Σελ ππ΄ αξηζκ. 9.13908/νηθ.6.1937/2009 (ΦΔΚ 1663 Β΄/13-08-2009) Κνηλή Απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Πνιηηηζκνχ κε ζέκα «πνπ 

αθνξά ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δ.Π «ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013» ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Σνκέα Πνιηηηζκνχ». 

5. Σελ ππ΄ αξηζκ. 1.5131/νηθ.3.949/2011 (ΦΔΚ 613 Β΄/15-04-2011) Κνηλή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κε ζέκα «χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ 

– Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο: “Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα”, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξηζκφ 2.7823/νηθ.3.777/2012 (ΦΔΚ 974 Β΄/28-03-2012) φκνηα. 

6. Σελ Αλνηρηή πξφζθιεζε κε Κσδηθφ ΔΤΣΟΠ 10, αξηζκ. πξση. 

ΔΤΠΟΣ/Α1/ΔΠΑΝΑΓΙ/1507/02-05-2012 (ΑΓΑ:Β49ΦΓ-ΓΦΥ) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ππνβνιή 

πξνηάζεσλ πξνψζεζεο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ 

πξάμε «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ 
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θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 

7. Σελ  ππ' αξηζκ. πξση. Α1/ΔΠΑΝΑΓ100/3902/24-10-2012 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο 

«Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ 

θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ζηελ ΛΒ’ ΔΠΚΑ, ΛΓ’ ΔΠΚΑ, ΙΒ’ ΔΠΚΑ» κε θσδηθφ MIS 383962 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη ηελ 

Α1/ΔΠΑΝΑΓ100/4966/215-01-2013 ηξνπνπνίεζε ηεο σο άλσ πξάμεο. 

 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, ζπλνιηθά δεθαέμη (16) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε 
πξνγξάκκαηνο  ΚΟηλσθεινύο Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ 
(ΚΟΥ.Π.) ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Θεζπξσηίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηπείξνπ, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 
(Δ..Π.Α.) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013. ην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα απαζρνιεζεί αλά ζπκπξάηηνληα θνξέα, ελέξγεηα, 
ηόπν πινπνίεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο 
αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη 
ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

πκπξάηησλ θνξέαο 

ΛΒ’ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ  

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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Τπεξεζίεο θχιαμεο 
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ 
Ηγνπκελίηζαο, 
Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 
Πχξγνπ Ραγίνπ, Νηφιηαλεο 
θαη Γπκνθάζηξνπ 

Γήκνο Ηγνπκελίηζαο 
ΓΔ Ηκεξήζηνη 

Φχιαθεο  
7 κήλεο 11 

102 
Τπεξεζίεο θχιαμεο 
Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ 
Ηγνπκελίηζαο 

Γήκνο Ηγνπκελίηζαο ΓΔ Νπρηνθχιαθεο 7 κήλεο 3 

103 
Τπεξεζίεο θχιαμεο 
Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 
Γηηάλσλ 

Γήκνο Φηιηαηψλ 
ΓΔ Ηκεξήζηνη 

Φχιαθεο 
7 κήλεο 1 

104 
Τπεξεζίεο θχιαμεο 
Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 
Διέαο 

Γήκνο νπιίνπ 
ΓΔ Ηκεξήζηνη 

Φχιαθεο 
7 κήλεο 1 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο  

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101, 103, 104 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο ή Φχιαθαο 
Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 
παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ 
ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 
1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο 
εηδηθφηεηαο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο  
 
θαη  
 
β) Μέηξηα γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο ή ηζπαληθήο γιψζζαο  
 

102 

 
Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο ή Φχιαθαο 
Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 
παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θχθινπ 
ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 
1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο 
εηδηθφηεηαο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο  
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη σθεινύκελνη ηεο πξάμεο πξέπεη ζσξεπηηθά λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο: 

 λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή λα είλαη νκνγελείο ή 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο· 
θαη 

 λα είλαη άλεξγνη ειηθίαο έσο θαη 35 εηώλ (λα έρνπλ γελλεζεί από 01/01/1978 θαη κεηά) 
κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ (εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ).  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα, 
ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη ζπλδπαζηηθά σο εμήο: 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 

1. Καηάζηαζε αλέξγνπ 

Μαθξνρξφληα άλεξγνο (γηα δηάζηεκα >12 κελψλ) 20 

Νένο άλεξγνο έσο θαη 30 εηψλ πνπ αλαδεηά εξγαζία 25 

Βξαρπρξφληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο  15 

2. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα 15 

Έγγακνο/-ε θαη νη δχν ζχδπγνη άλεξγνη 8 

Με πξνζηαηεπφκελα κέιε 5 
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ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ: 

1. ηε δηαδηθαζία επηινγήο σθεινπκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πεξηζζόηεξα από 
έλα άλεξγα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. 

2. Ο άλεξγνο πνπ αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνθαηεγνξίεο ηνπ θξηηεξίνπ 
«Καηάζηαζε αλέξγνπ» (π.ρ., είλαη θαη «Νέος άλεργος έως θαη 30 εηώλ ποσ αλαδεηά 
εργαζία» θαη «Βρατστρόληα άλεργος ποσ δελ ιακβάλεη επίδοκα αλεργίας») δειψλεη κόλν 
ηελ ππν-θαηεγνξία εθείλε ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε πςειφηεξε κνξηνδφηεζε.  

3. Ο άλεξγνο πνπ δελ αλήθεη ζε θακία απφ ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπ θξηηεξίνπ «Καηάζηαζε 
αλέξγνπ» (π.ρ., είλαη βρατστρόληα άλεργος 32 εηώλ θαη ιακβάλεη επίδοκα αλεργίας) δελ 
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη θαηαηάζζεηαη ρσξίο λα κνξηνδνηείηαη γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. 

4. «Νένο άλεξγνο έσο θαη 30 εηώλ πνπ αλαδεηά εξγαζία» ζεσξείηαη ν άλεξγνο ν νπνίνο 
δελ έρεη ππεξβεί ην 30ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.  

5. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν άλεξγνη ζχδπγνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηφηε 
θαζέλαο απφ απηνχο κνξηνδνηείηαη κε 8 κνλάδεο. 

6. Τπνςήθηνο πνπ αλήθεη ζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ή είλαη έγγακνο/-ε κε ζχδπγν άλεξγν 
δειψλεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

7. Πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο (π.ρ., νξηζκφο θαη πεξηπηψζεηο 
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ θ.ά.) παξέρνληαη ζηηο «Οδεγίεο 
ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο & ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζε πξόγξακκα 
ΚΟηλσθεινύο Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ (ΚΟΥ.Π.)» ηηο νπνίεο κπνξείηε λα 
αλαδεηήζεηε ζηα ζεκεία δηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (βι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: 
Τποβοιή αηηήζεωλ ζσκκεηοτής). 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β) θαη 
ησλ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ πνπ βαζκνινγνχληαη, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη αθνινχζσο: 

1. ΓΔΝΙΚΑ: 

 Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο άιινπ 
θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.). 

 Σαπηφηεηα νκνγελνχο (γηα ηνπο Έιιελεο νκνγελείο). 

 Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ (γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ). 

2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

(γηα θάζε 
πξνζηαηεπφκελν κέινο) 

3. Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

απφ 0,00 € έσο θαη 5.000,00 € 15 

απφ 5.001,01 € έσο θαη 12.000,00 € 10 

απφ 12.000,01 € έσο θαη 16.000,00 € 8 

απφ 16.000,01 € έσο θαη 26.000,00 € 6 

απφ 26.000,01 € θαη άλσ 0 

4. Καηάζηαζε πγείαο  
ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% - 50% 6 

ΑκεΑ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ 8 

5. Δληνπηόηεηα 
Μφληκνο θάηνηθνο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ζηελ νπνία 
πινπνηείηαη ην πξφγξακκα  

10 
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 Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο 
νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηνλ απαηηνχκελν ηίηιν ζπνπδψλ (βι. 
ΠΙΝΑΚΑ Β), απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία θηήζεο ηνπ. Οη ππνςήθηνη 
εηδηθνηήησλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν 
ηνπ ηίηινπ ηνπο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ (π.ρ., απνιπηήξην 
ηξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ) δεηείηαη σο απαηηνχκελν ηππηθφ πξνζφλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β).   

 Δάλ ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ απνηειεί απαηηνχκελν ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε 
πξνζφλ γηα νξηζκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα 
αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) αθνινπζψληαο ηε 
δηαδξνκή: Κεληξηθή ζειίδα  Φνξείο  Τπνδείγκαηα  Παξάξηεκα: Σίηινη 
Γισζζνκάζεηαο – Σξφπνο Απφδεημεο. 

 Δάλ ε εξγαζηαθή εκπεηξία απνηειεί απαηηνχκελν ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε 
πξνζφλ γηα νξηζκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε (π.ρ., κηζζσηνί, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 
απαζρνινχκελνη ζην δεκφζην θ.ά.) απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο 
δεηνχκελεο εκπεηξίαο (π.ρ., βεβαίωζε αζθαιηζηηθού θορέα, σπεύζσλε δήιωζε 
εκπεηρίας θ.ιπ.), φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο & ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζε πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα 
ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ (ΚΟΥ.Π.)».  

 Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα (π.ρ., σπεθόοσς ηρίηωλ τωρώλ) 
απαηηείηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο επηδησθφκελεο εηδηθφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ελ ιφγσ 
ππνςήθηνη νθείινπλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ 
Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1) ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν 
Διιεληθήο Γιψζζαο: α) Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 80 Μαξνχζη, ηει. 210−3443384 θαη β) 
Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101, ησλ 
θαησηέξσ επηπέδσλ: 

 Α ΔΠΙΠΔΓΟ ή Α2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.). 

 Β ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β1 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
(Γ.Δ.). 

 Γ ΔΠΙΠΔΓΟ ή Β2 ΔΠΙΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) 
Δθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 
ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 
2310/997571−72−76) ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ 
ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, 
Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν. 

3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ: 

Γηα ην θξηηήξην «Καηάζηαζε αλέξγνπ»: 

 Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο.   

 Ο άλεξγνο πνπ αλήθεη ζηελ ππνθαηεγνξία «Βξαρπρξφληα άλεξγνο πνπ δελ ιακβάλεη 
επίδνκα αλεξγίαο» νθείιεη, πέξαλ ηνπ δειηίνπ αλεξγίαο, λα πξνζθνκίζεη θαη ζρεηηθή 
βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ φηη δελ ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο. 

Γηα ην θξηηήξην «Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε»:  
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 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ πνπ 
εθδφζεθε απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ηo νπνίo λα 
πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., ζηελ πεξίπησζε 
δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ γάκνπ, αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία 
αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο -θαη φρη κφλν ηεο επηκέιεηαο- ζε έλαλ εθ 
ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο θ.ά.). Πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο  ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 
κνλνγνλέα παξέρνληαη ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο & 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζε πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ 
Πνιηηηζκνχ (ΚΟΥ.Π.)». 

 Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη 
είλαη άλεξγνη.   

 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2012, γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2011 έσο 31/12/2011, 
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ. 

Γηα ην θξηηήξην «Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα»:  

 Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 
2012, γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2011 έσο 31/12/2011  ή 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ ππνρξενχηαη ν σθεινχκελνο λα ππνβάιιεη 
θνξνινγηθή δήισζε γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 ιφγσ εηζνδήκαηνο ζεσξεκέλε απφ 
ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 

Γηα ην θξηηήξην «Καηάζηαζε πγείαο»: 

 Πηζηνπνηεηηθφ πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζε ηζρχ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην 
πνζνζηφ αλαπεξίαο (γηα αλέξγνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ΑκεΑ). 

Γηα ην θξηηήξην «Δληνπηόηεηα»: 

 Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν δήκν. 

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

1. πκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή 
δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

2. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα) πξνζθνκίδνληαη ζε 
πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Γίλνληαη επίζεο δεθηά απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ 
ηεο εκεδαπήο, ππφ ηνλ φξν φηη αλαγξάθνληαη ξεηά ζηνλ «ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ» ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ε νπνία επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986. Δηδηθψο γηα ηνπο ηίηινπο, ηα πηζηνπνηεηηθά 
θαη ηηο βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε, απηά 
πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα (φρη ζε απιά αληίγξαθα) θαη 
ζπλνδεχνληαη απαξαηηήησο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα 
κε φζα νξίδνληαη ζηηο «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο & ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθψλ ζε πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ 
(ΚΟΥ.Π.)» (βι. ΕΠΙΚΤΡΩΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ). 

3. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απφδεημεο πξνζφλησλ ή ηδηνηήησλ ή θξηηεξίσλ γηα ηηο νπνίεο 
απαηηνχληαη ηπρφλ άιια ή πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα 
ελεκεξψλνληαη απφ ηηο «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο & ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθψλ ζε πξφγξακκα ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ 
(ΚΟΥ.Π.)».    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΥ.Π.1. θαη 
λα ηελ ππνβάινπλ, κφλν ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηνπ 
Γηθαηνχρνπ ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Αιεπνρώξη Κακάξαο, Κέξθπξα Σ.Κ. 49084, 
απεπζχλνληάο ηελ ζην ΦΟΡΟΤΜ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ ΣΩ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΑΓΡΙΑΣΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΤ (γηα Π.Δ. Θεζπξσηίαο)  ππφςηλ θαο. Παπαραηδή ή θ. Λανπφδε 
(ηει. επηθνηλσλίαο: 2682054111). Σν εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

Κάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ζεκεηψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θσδηθνχο 
ζέζεσλ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΓΔ), εθφζνλ 
δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ αλαθνίλσζε πξνζφληα. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ, εθφζνλ 
ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη ηηο «Οδεγίεο 
ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο & ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζε πξόγξακκα 
ΚΟηλσθεινύο Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ (ΚΟΥ.Π.)»: α) ζηα γξαθεία ηνπ 
Γηθαηνχρνπ ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ 
(www.culturepolis.org)  γ) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ 
(http://ep.culture.gr)· θαη δ) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) αθνινπζψληαο απφ 
ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  
Κνηλσθειήο Δξγαζία (ΚΟΥ). 

Οη ππνςήθηνη θέξνπλ ηελ επζύλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ησλ 
αηηήζεώλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα νηθεία ηεηξαγσλίδηα ησλ 
αηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα επηινγήο (π.ρ., θαηάζηαζε 
αλεργίας, οηθογελεηαθή θαηάζηαζε θ.ιπ.). Αλ δελ ζπκπιεξψζνπλ ηα ηεηξαγσλίδηα ηεο 
αίηεζεο ή αλ ζπκπιεξψζνπλ άιια ηεηξαγσλίδηα πιελ εθείλσλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ 
αλαθνίλσζε αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα επηινγήο, ή αλ ηα 
αλαθέξνπλ ζε άιια ζεκεία ηεο αίηεζεο, ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα δελ ιακβάλνληαη ππφςε, 
έζησ θαη αλ πξνζθνκίδνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο, ππνρξενχληαη λα 
ζπλππνβάινπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα θαηά ηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ 
απφδεημε θξηηεξίσλ ή πξνζφλησλ, άιισο ηα δεινχκελα ζηελ αίηεζε θξηηήξηα ή πξνζφληα 
δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ 
ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη 
κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη 
επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο γηα απαηηνχκελα πξνζφληα, βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ππνςήθηνη παξέρνληαη ζηηο «Οδεγίεο 
ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο & ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζε πξφγξακκα 
ΚΟηλσθεινχο Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ (ΚΟΥ.Π.)».   

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο   

Έθδνζε θαη δηαλνκή Γειηίνπ Σχπνπ ζε φια ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ 
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεζπξσηίαο φπνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα. 
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Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο λα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 
ηνπηθή εθεκεξίδα, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εκεξήζηα, ηεο αλσηέξσ πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, 
εθφζνλ εθδίδεηαη.  

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη:  

- ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα φπνπ 
πινπνηείηαη ην πξφγξακκα 

- ζε φια ηα δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ησλ δήκσλ φπνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα  

- ζε φια ηα Κέληξα Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο ζηελ νπνία πινπνηείηαη ην πξφγξακκα  

- ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ (http://ep.culture.gr). 

Nα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην Γηθαηνύρν ην νπνίν λα απνζηαιεί 
απζεκεξόλ ζην Α..Δ.Π. είηε ζην e-mail: kox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728. 

Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr) αλαξηψληαη ε επσλπκία ηνπ 
Γηθαηνχρνπ, ε Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ζηελ νπνία πινπνηείηαη ην πξφγξακκα, ν αξηζκφο ηεο 
αλαθνίλσζεο ΚΟΥ.Π, ν αξηζκφο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ αλά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα 
πξνζσπηθνχ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ε εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο απφ ην Α..Δ.Π. θαζψο θαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηα 
γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ν Γηθαηνχρνο επεμεξγαζηεί θαη ειέγμεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
αλαθνίλσζε (βι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ 
πξφζθιεζε κε Κσδηθφ ΔΤΣΟΠ 10, αξηζκ. πξση. ΔΤΠΟΣ/Α1/ΔΠΑΝΑΓΙ/1507/02-05-2012 
(ΑΓΑ:Β49ΦΓ-ΓΦΥ) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνψζεζεο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ 
απαζρφιεζεο ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ πξάμε «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ 
επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ», πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 

Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε 
κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζε εληαίν πίλαθα κε αλαγξαθή 
ησλ θσδηθψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη, κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (Καηάζηαζε αλέργοσ, Οηθογελεηαθή 
θαηάζηαζε θ.ο.θ.).  

2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (Καηάζηαζε 
αλέργοσ) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν 
θξηηήξην (Οηθογελεηαθή θαηάζηαζε) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα 
πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηεη ε εκεξνκελία 
γέλλεζεο ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Ο Γηθαηνχρνο κέζα ζε δηάζηεκα ελφο (1) κήλα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
ησλ αηηήζεσλ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζηε ζχληαμε πηλάθσλ απνθιεηνκέλσλ, 
θαηάηαμεο θαη πξνζιεπηέσλ σθεινπκέλσλ. ηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ αλαξηψληαη ζε 
έληππε κνξθή, ζπληαζζνκέλνπ θαη ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ αλάξηεζεο νη θαησηέξσ πίλαθεο:  

 Αιθαβεηηθφο πίλαθαο απνθιεηνκέλσλ κε αλαγξαθή ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ  
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 Πίλαθαο θαηάηαμεο θαηά αχμνπζα ζεηξά ΑΜΚΑ θαη Πίλαθαο θαηάηαμεο θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά βαζκνινγίαο, κε αλαγξαθή ηεο κνξηνδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θαζέλα 
βαζκνινγνχκελν θξηηήξην.  

 Πίλαθαο πξνζιεπηέσλ θαη΄ αιθαβεηηθή ζεηξά κε αλαγξαθή ηνπ ΑΜΚΑ, ηεο ζπλνιηθήο 
ηνπο βαζκνινγίαο θαζψο θαη ηνπ θσδηθνχ ζέζεο πξφζιεςεο γηα ηελ νπνία έρνπλ 
επηιεγεί. 

Οη ζρεηηθνί πίλαθεο αλαξηψληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γηθαηνχρνπ 
(www.culturepolis.org) θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ 
(http://ep.culture.gr) θαη απνζηέιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζην Α..Δ.Π. γηα 
έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε 
εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην  Α..Δ.Π. (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, 
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510). 

Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα απνζηείιεη ζην Α..Δ.Π. εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε   

Ο Γηθαηνχρνο πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο 
σθεινπκέλσλ. Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ή θαη΄ 
έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ Α..Δ.Π. πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη 
ππνρξεσηηθά απφ ην Γηθαηνχρν, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη 
πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.  

Οη επηιεγέληεο νη νπνίνη δελ απνδέρνληαη ηε ζέζε πξφζιεςεο θαζψο θαη νη πξνζιεθζέληεο 
πνπ απνρσξνχλ νηθεηνζειψο (παξαηηνχληαη) πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

Οη σθεινχκελνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ απφ ην 
Α..Δ.Π. είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο πξνζιεθζέλησλ νη νπνίνη απνρσξνχλ νηθεηνζειψο 
(παξαηηνχληαη) πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, 
θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Κάζε σθεινχκελνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε κία ζέζε εξγαζίαο έσο επηά (7) κήλεο 
κέζα ζε δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. 

Όινη νη σθεινχκελνη νθείινπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο λα 
πξνζθνκίζνπλ ζην δηθαηνχρν ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη δελ 
απαζρνινύληαη ζε άιιν ζπγρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα.  

Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ νθείινπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο λα 
πξνζθνκίζνπλ ζην δηθαηνχρν θαη άδεηα δηακνλήο κε ηζρχ πνπ θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν 
έσο θαη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.  

Η ακνηβή ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο 
δηθαηνχρσλ θνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 
πξνγξάκκαηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ», 
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζήο ηνπο, νξίδεηαη ζε 25 επξώ 
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εκεξεζίσο θαη φρη κεγαιχηεξε απφ 625 επξώ κεληαίσο. Οη δηθαηνχρνη, εθηφο απφ ηα 
θαηαβαιιφκελα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ ππνρξενχληαη 
λα θαηαβάιινπλ νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ζηα απαζρνινχκελα πξφζσπα. Οη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ) ζην ζχλνιφ ηνπο ζα θαιπθζνχλ απφ ην 
Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ». 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηεινύλ: α) ε αίηεζε 
ζπκκεηνρήο σθεινπκέλσλ κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΚΟΥ.Π.1 θαη β) νη «Οδεγίεο 
ζπκπιήξσζεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο & ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ζε πξόγξακκα 
ΚΟηλσθεινύο Υαξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνύ (ΚΟΥ.Π.)».   

 
 
 

O Πξόεδξνο   Γ.. 

 
 

 
Βαζίιεηνο Λανπόδεο 

 

 


