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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ - ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ππ' αξηζκ. 230-02/04/2013 

Γηα ηελ πξόζιεςε  ελόο θαξκαθνπνηνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ  

θαη νξηζκέλνπ ρξόλνπ (20 κήλεο) 
   

ηα πιαίζηα ηεο πξάμεο: 

«ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ_Κνηλσληθέο δνκέο αληηκεηώπηζεο ηεο θηώρεηαο ζην Γήκν Ζξαθιείνπ» 
 

Σν Κέληξν Δηδηθώλ Παηδηώλ «Εσνδόρνο Πεγή» 
Αλαθνηλώλεη ηελ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ κίαο (1) ζέζεο κε ηελ εηδηθόηεηα ΠΔ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ: 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Δίδνο 

Απαζρόιεζεο 
Αξηζκόο 

Αηόκσλ 

 « Κνηλσληθό Φαξκαθείν» Ζξάθιεην ΠΔ Φαξκαθνπνηόο  20 Μήλεο   
Πιήξνπο 

Απαζρόιεζεο 
1 

 
 

 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φαξκαθνπνηνύ 

Β) Πηπρίν ή δίπισκα Φαξκαθεπηηθήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Η. ή 

ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο έσο 30 εηώλ. (γελλεκέλνη από ην έηνο 1983 θαη κεηά) 

ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά 

εηδηθόηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά: 

Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ  όπνπ πινπνηείηαη ην πξόγξακκα (Α' βαζκόο εληνπηόηεηαο) 

Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ ππόινηπσλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Ζξαθιείνπ  (Β' βαζκόο εληνπηόηεηαο). 

Έπνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο  (Γ΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΛΟΗΠΩΝ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα 

αθόινπζα θξηηήξηα: 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 

 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (20 κνλάδεο γηα θάζε κήλα θαη έσο 120 κνλάδεο) 
κήλεο 1 2 3 4 5 6       

κνλάδεο 20 40 60 80 100 120       

 
       2. ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (20 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

Μνλάδεο 60 80 100 120       …. 
       
       3. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (20 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 30 γηα θάζε παηδί, πάλσ από δύν) 

αξηζκόο 

ηέθλσλ 
1 2 3 

κνλάδεο 20 40 70 

 

       4. ή 5. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (30 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

Μνλάδεο 30 60 90 120 150 …. 
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  6. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία   

            πνιι/ληαη κε ην 20)        

            ΠΔ  5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 
                      

     

 7. ΔΜΠΔΗΡΗΑ  (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο 

εκπεηξίαο 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 

60 θαη 

άλσ 

Μνλάδεο 
 

7 14 21   28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

   8. ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ  Δ ΑΝΑΛΟΓΟΤ ΦΟΡΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΟΤ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ  

       ΥΖΜΑΣΟ Ζ Δ ΑΝΑΛΟΓΔ ΓΡΑΔΗ (30 κνλάδεο γηα θάζε κήλα θαη έσο 36 κήλεο) 

 

κήλεο 

εζεινληηζκνύ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

Μνλάδεο 30 60 90 120 150 180 210  … …    

   

    9. ΔΗΟΓΖΜΑ 

          Από 0.00 έσο 5.000,00 €           30 κνλάδεο 

          Από 5.000.01 έσο 6.000,00 €    20 κνλάδεο 

          Από 6.000.01 έσο 7.000,00 €    10 κνλάδεο     

          Από 7.000,01 €      θαη άλσ         0 κνλάδεο 

      10. Α.κεΑ.  

         Με πνζνζηό αλαπεξίαο 35% - 50%        30 κνλάδεο   

         Με πνζνζηό αλαπεξίαο 50%   θαη άλσ   50 κνλάδεο         

      11. Όζνη έρνπλ νινθιεξώζεη εγθεθξηκέλν ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα επαλέληαμεο ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο      

            θνηλσληθήο επαλέληαμεο.           

         Όζνη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο Δπαλέληαμεο 120 κνλάδεο  

         Όζνη έρνπλ νινθιεξώζεη πξόγξακκα επαλέληαμεο 150 κνλάδεο 

 

ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ 

Γηα λα βαζκνινγεζεί ό εζεινληηζκόο απαηηείηαη βεβαίσζε (πξσηόηππε ή λνκίκσο επηθπξσκέλε) 

ηνπ Φνξέα από όπνπ λα πξνθύπηεη ν ρξόλνο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο. 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ) 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσο λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη 

κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο δεηείηαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα θαη βεβαίσζε εξγνδόηε  
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ   

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β) θαη ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ βαζκνινγνύληαη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε λνκίκσο επηθπξσκέλα,  

απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά.   

- Απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηαπηόηεηαο  

- Σίηιν ζπνπδώλ από ηνλ νπνίν λα πξνθύπηεη ε βαζκνινγία. 

- Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρύ ή ινηπέο βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή  

       επαγγεικαηηθέο ηαπηόηεηεο (κόλν γηα ηηο εηδηθόηεηεο πνπ νξίδεη ε αλαθνίλσζε). 

- Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο   

- ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό δεκόζηαο  

      αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ηδηόηεηα  ηεο                

       κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 

- Δθηύπσζε εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ή αληίγξαθν απηνύ γηα ην νηθνλ. έηνο 2012,  

      γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ από 1/1/2011 έσο 31/12/2011  ή 

      Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη δελ ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη  

      θνξνινγηθή δήισζε ιόγσ εηζνδήκαηνο ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ.  

- Βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζε ηζρύ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην πνζνζηό  

      αλαπεξίαο (γηα αλέξγνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ΑκεΑ).  

- Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο από ηνλ νηθείν δήκν 

- Βεβαίσζε Φνξέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν ρξόλνο εζεινληηθήο εξγαζίαο 

- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα θαη βεβαίσζε εξγνδόηε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε       

      εκπεηξία 

- Βεβαίσζε Φνξέα εγθεθξηκέλνπ Θεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο απεμάξηεζεο (γηα ην θξηηήξην 11             

      ηνπ πίλαθα βαζκνιόγεζεο θξηηεξίσλ) 

 

 

 

Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο 

ηνπ Ζξαθιείνπ, εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο – πξόζθιεζεο λα γίλεη ζηα ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ, 

ζηα γξαθεία  ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ  Δηδηθή έληππε Αίηεζε- Τπεύζπλε Γήισζε κε ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζην: 

 

Κέληξν Δηδηθώλ Παηδηώλ «ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ» 

Οδόο: Μηθξάο Αζίαο ηαζκόο Α.Σ. Ο.Σ.Δ., 

Νέα Αιηθαξλαζζόο, 

71601 Ζξάθιεην Κξήηε 

Γηα ην Έξγν: «ΓΗΚΣΤΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ»  

 

 



 

Σελίδα 4 από 5 

 

 

 

Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη ε Γεπηέξα 22 Απξηιίνπ 2013.  

 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο από ην 

Κέληξν Δηδηθώλ Παηδηώλ «Εσνδόρνο Πεγή» ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε θαη  ζην ζπλεκκέλν αξρείν.      
 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ γίλεη επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, γίλεηαη θαηάηαμε βάζεη ησλ θξηηεξίσλ  

(όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε). 

Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε 

ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξώηα από όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα θαηάηαμεο κε βάζε ην βαζκό 

εληνπηόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).  

2.  Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαη ηα ίδηα πξνζόληα, γίλεηαη 

κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα. 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη 

ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (χρόνος ανεργίας) θαη, αλ απηέο 

ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός τέκνων 

πολύτεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ 

ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα δεκνζηνπνηήζεη θαη ζα αλαξηήζεη, ην 

αξγόηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.  

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη από 

ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη απηνπξνζώπσο ζηε Γηεύζπλζε  

Κέληξν Δηδηθώλ Παηδηώλ «ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ» 

Οδόο: Μηθξάο Αζίαο ηαζκόο Α.Σ. Ο.Σ.Δ., 

Νέα Αιηθαξλαζζόο, 

71601 Ζξάθιεην Κξήηε 

Γηα ην Έξγν: «ΓΗΚΣΤΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ»  

 

ή απνζηέιιεηαη κε ΦΑΞ ζην 2810 344094 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρόλ αλακόξθσζε 

ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ 

ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ 

δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε 

άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε 

ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

Σε κάθε περίπηφζη, οι σπουήθιοι ποσ προζλαμβάνονηαι είηε καηόπιν αναμόρθφζης ηφν πινάκφν 
είηε λόγφ ανηικαηάζηαζης αποτφρούνηφν σπουηθίφν, απαζτολούνηαι για ηο σπολειπόμενο, 
καηά περίπηφζη, τρονικό διάζηημα και μέτρι ζσμπληρώζεφς ηης εγκεκριμένης διάρκειας ηης 
ζύμβαζης εργαζίας οριζμένοσ τρόνοσ. 

 

 

Ζξάθιεην 05/04/2013 

Κέληξν Δηδηθώλ Παηδηώλ «ΕΩΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ»                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

 

  

 Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ  


