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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων"
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994
3. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με θέμα "Προσλήψεις προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έγου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων"

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με τις οποίες αναικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου
30 του ν. 4314/2014

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2.2.2012 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.4316/2014 και το άρθρο 3 της ΠΝΠ - ΦΕΚ 102/26.8.2015 τ. Α΄, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015

6. Την με αριθ.Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

7.
8.
9.
10.

Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δυτικού Τομέα, με επικεφαλή εταίρο τον ΑΣΔΑ, για την
υλοποίηση των παρεμβάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος Ι "Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020" (ΦΕΚ 1064/05.06.2015),
Την υπ΄αριθμ. 158/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ, περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020"
Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017
Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ/ FEAD
Την με αριθμ. πρωτ. 82600/29544/16.10.2017 α( .π. ΑΣΔΑ 4092/19.10.2017)απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της 158/2017 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Ανακοινώνει
Την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του επισιτισμού

ΤΕΒΑ/FEAD, με αντικείμενο την ψυχολογική, συμβουλευτική και παιδαγωγική υποστήριξη των ωφελούμενων οικογενειών και των μελών τους
αλλά και για την υλοποίηση των εργασιών που απαιτούνται για τη διαχείριση και διανομή των ειδών σίτισης του προγράμματος.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ως εξής:
Ένας (1)Ψυχολόγος -Παιδοψυχολόγος (ΠΕ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά των
ωφελουμένων οικογενειών, εντοπισμός προβλημάτων και άμεση αντιμετώπιση αυτών"
Ένας (1)Ψυχολόγος (ΠΕ) Ενηλίκων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου : Ψυχολογική
"
και συμβουλευτική υποστήριξη στις
ωφελούμενες οικογένειες που βιώνουν τις συνέπειες της φτώχειας"
Ένας (1) Διαιτολόγος - Διατροφολόγος (ΠΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή διατροφικών
συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών για την άμεση προστασία της υγείας τους"
Ένας (1) Διαιτολόγος - Διατροφολόγος (ΤΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή διατροφικών
συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών για την άμεση προστασία της υγείας τους"
Ένας (1) Φιλόλογος (ΠΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Υποστήριξη και παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων, γραπτών ή
προφορικών στα παιδιά σχολικής ηλικίας"
Ένας (1)Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΠΕ)
( με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου "Απασχόληση, ενημέρωση, εκγύμναση και
προετοιμασία των παιδιών ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, σε αθλητικές δραστηριότητες, αθλοπαιδιές και επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους, που
θα διοργανωθούν στο πλαίσιο συνοδευτικών - υποστηρικτικών ενεργειών του προγράμματος"
Ένας (1)Νηπιαγωγός Π
( Ε) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου "Παιδαγωγική υποστήριξη, ενθάρρυνση και συμμετοχή σε
παιδαγωγικές πρωτοβουλίες και προγράμματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας"
Δύο (2) Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Διοικητικοί (ΔΕ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Διοικητική υποστήριξη και
παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος"
Ένας (1)Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Διοικητικός Δ
( Ε), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Συντονισμός,
παρακολούθηση και διαχείριση των διανομών των ειδών σίτισης"
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
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Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών.
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία
Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και διαθεσιμότητα για την εκπόνηση
τμημάτων του έργου τους σε συνεργασία πάντα με τον ΑΣΔΑ και τους Δήμους Μέλη.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τυπικά προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με το προσοντολόγιο
50/2001, έτσι όπως ισχύει.
Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το προσοντολόγιο 50/2001, έτσι όπως ισχύει
Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα:
1. Αίτηση, στην οποία ο υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών
4. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
5. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986), υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:
η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος
η χρονική διαθεσιμότητα καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου
για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ή νόμιμη
απαλλαγή από αυτές
η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι και την ημερομηνία λήξης του προγράμματος ήτοι την 31/12/2017,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, εφ΄όσον προκύψει από τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD.
Το
έργο θα εκτελείται τόσο στα γραφεία του ΑΣΔΑ όσο και σε χώρους των Εταίρων του Προγράμματος. Οι Εταίροι θα παρέχουν διευκολύνσεις και
υλικοτεχνική υποδομή, όπου απαιτείται.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, συστημένα σε κλειστό φάκελο,
όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του υποψηφίου /ας και αφετέρου η ένδειξη :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εθν. Αντιστάσεως 65 - Περιστέρι - 12134 1ος όροφος
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Προσωπικού
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τέσσερες (4) ημέρες, αρχομένης από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στον
πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου, ήτοι από τις 24.10.2017.Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του ΑΣΔΑ με πρακτικό ανάρτησης, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.asda.gr)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Στην αξιολόγηση των υποψηφίων τα "Τυπικά Προσόντα" και τα "Γενικά Προσόντα" αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ,
Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210 - 5745826 εσ. 231 και 233, ώρες 9:00 έως 14:00, email: antonopoulou@asda.gr

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ
::Τμ Διοικητικώ ν Υπηρεσιώ ν ( ) ::Α .Τ.Π.Α . ( )
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη ( )
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