PRAKSIS
Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
Δεληγιώργη 26-28
10433 Αθήνα
Αθήνα, 14/10/2019
Αριθμ. Πρωτ.: Δ17147
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 001 / 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του Ε.Π. «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο
Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596

1. Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «PRAKSIS» (στο εφεξής PRAKSIS) στο πλαίσιο του Υποέργου
(1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων:
ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014
– 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου με την
ειδικότητα του Βοηθητικού Προσωπικού.
Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί
μέρος της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ & ΠΕΣΚΕ) για την
διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Το υποέργο με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
(ΑΚΗΑ)» αναφέρεται στη χρηματοδότηση της λειτουργίας Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)
PRAKSIS για εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης.
Ειδικότερα το ΑΚΗΑ παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής
φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής καθώς και διασύνδεσης των ωφελουμένων με στέγασης,
σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής
και εργασιακής επανένταξης.
Το ΑΚΗΑ λειτουργεί από τις 07:30 πμ έως τις 21:00 καθημερινά συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και
Κυριακής.
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Στόχος του υποέργου είναι:
 Η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των αστέγων.
 Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και
κοινωνικού αποκλεισμού.
Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι του ΑΚΗΑ είναι οι άστεγοι που διαμένουν στη χώρα, οι οποίοι στερούνται πρόσβασης ή
έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις
αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που
φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που
διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.με τη πρόβλεψη επιπλέον ενίσχυσης σε προσωπικό βάση
πρόσκλησης
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
που
πρόκειται να δημοσιοποιηθεί.

2. Απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα & δικαιολογητικά
που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής
Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η PRAKSIS προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων
Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596», που εδρεύει
στo Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα στην οδό Δεληγιώργη 26-28, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

ΑΚΗΑ_ΒΠ

Υπηρεσία

Ανοικτό Κέντρο Ημερήσιας
Υποδοχής Αστέγων του
PRAKSIS

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Δεληγιώργη 26-28

Βοηθητικό
Προσωπικό ή
Καθαριότητα

Μέχρι και την
31.12.2019 με
δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης»
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός θέσης
ΑΚΗΑ-ΒΠ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
μονάδες

0

0

0

100

125

150

175

200

225

2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
4
5
6
μονάδες

20

40

60

80

100

250

275

12 και άνω
300

7

120

140

3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)
4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)
5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)
1
2
3
4
5
6
μήνες εμπειρίας
μονάδες

15

30

45

60

75

90

7

8

9

10

…

37

38

39

40 και άνω

105

120

135

150

…

555

570

585

600

Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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ΑΚΗΑ-ΒΠ
(δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος)

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Οδηγίες Συμπλήρωσης της
Αίτησης - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 13. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε.,
υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέτουν ολοκληρωμένο φάκελο αίτησης ο οποίος περιλαμβάνει
επιγραμματικά τα εξής:
1. Συμπληρωμένη αίτηση
2. Τίτλο σπουδών
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (αν απαιτείται)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού νόμιμης παραμονής
στη χώρα
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
7. Πιστοποιητικό αναπηρίας από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα (Κ.Π.Α.)
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση 29.11.2016 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση 29.11.2016
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3. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τον συμπληρωμένο φάκελο της αίτησής
τους ταχυδρομικά μόνο, στα κεντρικά γραφεία της PRAKSIS στην ακόλουθη διεύθυνση:
Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα αναγράφοντας εξωτερικά τον κωδικό της θέσης για τον οποίο
υποβάλλουν σχετικά, υπόψη κας Μαριλένας Πετροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2105205200). Το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας της ανάρτησής
της στην ιστοσελίδα της PRAKSIS. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
της PRAKSIS.

4. Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, κατατάσσονται πίνακες βάσει
των κριτηρίων μοριοδότησης όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. Η κατάταξη των
υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά
το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα, αναπηρία του αιτούντος και
αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και
δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικών ή
ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
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Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην
περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

5. Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η PRAKSIS θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στην ιστοσελίδα της.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) λόγω του
κατεπείγοντος και περιορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική
διεύθυνση Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
hr@praksis.gr με τίτλο στο θέμα ΕΝΣΤΑΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

6. Πρόσληψη
Η PRAKSIS προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης
των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου
που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των
οριστικών πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης των προσληφθέντων, μετά από επικοινωνία του φορέα με
αυτούς για τον διορισμό τους, εντός διαστήματος δύο ημερών, η διαδικασία προχωρά με
ενημέρωση του επόμενου στη σειρά κατάταξης υποψήφιου.
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν i) οδηγίες για τη συμπλήρωση
της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής.
Νόμιμος Εκπρόσωπος
PRAKSIS

Βαρδαραμάτου Κωνσταντίνα
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