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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α.Ε. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
 
 

 Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. σε εκτέλεση του Ν. 3174/28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική 
Απασχόληση και Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα» και ύστερα από την µε αριθ. 
3077/20.10.2003 απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του 
προαναφερόµενου νόµου, συνήψε Προγραµµατική Σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 1 
παράγρ. 1 του προαναφερόµενου νόµου, µε το ∆ήµο Μεθάνων Νοµού Αττικής, µε 
αντικείµενο την επιλογή προσωπικού Μερικής Απασχόλησης, το οποίο θα 
προσληφθεί και εν συνεχεία θα διατεθεί στο ∆ήµο Μεθάνων προκειµένου ν� 
απασχοληθεί σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο της 
προαναφερόµενης Προγραµµατικής Σύµβασης προκηρύσσει την πρόσληψη 9 
ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός 
(1) έτους. 

 
 Οι προσληφθέντες θα διατεθούν για τις ακόλουθες επιχειρησιακές δράσεις: 
 
! Βοήθεια στο Σπίτι 
! Κοινωνική Μέριµνα-Μαθησιακές ∆υσκολίες 
! Πολιτική Προστασία 
! Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων 

 
 
Οι απασχολούµενοι θα προέρχονται από τις ακόλουθες κοινωνικές οµάδες, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 του Ν.3174/2003  : 
 
Α) Άνεργοι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆. 
Β) Άνεργοι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ που βρίσκονται την τελευταία πενταετία 
από την συνταξιοδότησή τους. 
Γ) Νέοι έως 30 ετών. 
∆) Μητέρες τέκνων έως 12 ετών. 
Ε) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. 
 

Η κατάταξη γίνεται σύµφωνα µε τον Ν.3174/2003 (ΦΕΚ 205/28.8.2003), την 
ΚΥΑ 54568/11.12.2003 (ΦΕΚ: τεύχος Β�,1887/18.12.2003) και την ΚΥΑ 33640 
(ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1891/19-12-2003). 

 
 
 

 Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων στο φορέα ανά επιχειρησιακή δράση, 
ειδικότητα και αριθµό έχει ως εξής : 
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Ειδικότητα Κωδικός 
Θέσης 

Επιχειρησιακή ∆ράση Αριθµός 
Θέσεων 

Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Κλητήρας  101 Βοήθεια στο σπίτι 1 ΥΕ 
Καθαρίστρια 102 Βοήθεια στο σπίτι 1 ΥΕ 
Οδηγός 103 Βοήθεια στο σπίτι 1 ∆Ε 
Ψυχολόγος για 
παιδιά 

201 Κοινωνική Μέριµνα- 
Μαθησιακές 
δυσκολίες 

1 ΠΕ  

Λογοθεραπευτής 202 Κοινωνική Μέριµνα- 
Μαθησιακές 
δυσκολίες 

1 ΤΕ 

Βοηθητικό 
Προσωπικό 

301 Πολιτική Προστασία 2 ΥΕ 

Φύλακες 
Σχολικών 
Κτιρίων 

401 Φύλαξη Σχολικών 
Κτιρίων 

2 ∆Ε 

ΣΥΝΟΛΟ   9  
 
 
 
 

Τα προσόντα των υποψηφίων είναι : 
Κλητήρας : θέση (1) κατηγορία (ΥΕ) 
•   Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου ή ισοδύναµος τίτλος κατώτερης 
τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970. 

 
Καθαρίστρια : θέση (1) κατηγορία (ΥΕ) 
•   Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου ή ισοδύναµος τίτλος κατώτερης 
τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970. 

 
Οδηγός για «Βοήθεια στο Σπίτι» : θέση (1) κατηγορία (∆Ε) 
! ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας τεχνικού αυτοκινήτων 
οχηµάτων ή  εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων   ή  πτυχίο ΤΕΕ   Α΄ ή 
Β΄κύκλου σπουδών) ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή 
απολυτήριος τίτλος  Ε.Π.Λ τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων  ή Τ.Ε.Σ 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος  ισότιµος 
τίτλος  σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
Συνεκτιµάται : η εµπειρία 
 
Ψυχολόγος για παιδιά : θέση (1) κατηγορία (ΠΕ) 
• Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ΑΕΙ  Ψυχολογίας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή άλλο αρµόδιο φορέα. 
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Λογοθεραπευτής: : θέση (1) κατηγορία (ΤΕ) 
• Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ΤΕΙ τµήµατος λογοθεραπείας της ηµεδαπής ή ισότιµο 
τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

Συνεκτιµάται : Η ειδίκευση και η εργασιακή εµπειρία σε άτοµα µε µαθησιακές 
δυσκολίες. 

 
Βοηθητικό Προσωπικό: θέσεις (2) κατηγορία (ΥΕ) 
! Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 
τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 
1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου ή ισοδύναµος τίτλος κατώτερης τεχνικής 
σχολής του Ν.∆. 580/1970. 

 
 
Φύλακες Σχολικών Κτιρίων : θέσεις (2) κατηγορία (∆Ε) 
• ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Α΄ή Β� κύκλου 
Σπουδών Τεχνολογικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριος 
τίτλος : 
α) Ενιαίου Λυκείου ή  
β) Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής σχολής ή Σχολής 
µαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος 
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
 
Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν συµπληρώσει το 18ο  
έτος της ηλικίας τους µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων. 

 
Οι υποψήφιοι συµπληρώνουν υποχρεωτικά µόνο µια αίτηση 
 
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2004 
 
Η Αίτηση, υπογεγραµµένη από τον αιτούντα υποβάλλεται ταχυδροµικά στην 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 
στην διεύθυνση : 

Τ.Θ. 4123 Τ.Κ.102 10 και µε την ένδειξη «Μερική Απασχόληση � ∆ήµος 
Μεθάνων».  

Ο αποστολέας οφείλει να αναγράφει επάνω στον φάκελο τα εξής 
διευκρινιστικά στοιχεία : όνοµα � επώνυµο � πατρώνυµο � πλήρη ταχυδρ. 
διεύθυνση � αριθµό τηλεφώνου. 

 
Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι δεν θα επισυνάψουν 

δικαιολογητικά.  
 
Το έντυπο της Αίτησης και ο Οδηγός συµπλήρωσής της διανέµονται από : 

# Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ: Οµήρου 19 & Ακαδηµίας, Αθήνα 
# ∆ηµαρχείο Μεθάνων, Τ.Κ. 18030 ΜΕΘΑΝΑ 
και από την ιστοσελίδα  της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. : www.eetaa.gr  
Επίσης, η περίληψη της προκήρυξης έχει αποσταλεί στο τηλεφωνικό κέντρο 

της Εξυπηρέτησης Πολιτών «1564» 
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Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου. 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η 
ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές 
κυρώσεις.  

 Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των 
στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους.  

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν µόνο από τους υποψηφίους που 
περιλαµβάνονται στον πίνακα κατάταξης έως τον αριθµό των προς κάλυψη θέσεων 
και από τους επόµενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθµό που θα 
απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων. 

 Ο υποψήφιος που δηλώνει ανακριβή στοιχεία ή δεν αποδεικνύει τα κριτήρια 
και τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία υπολογίστηκαν για 
την κατάταξή του στους οικείους πίνακες διαγράφεται από αυτούς 

∆εν λαµβάνονται υπόψη στοιχεία του υποψηφίου τα οποία αυτός παρέλειψε 
να δηλώσει στην αίτησή του. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης, τόσο κατά το 
χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της 
πρόσληψης. Το ίδιο ισχύει και για τα κωλύµατα πρόσληψης. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθεί µετά από έλεγχο και 
αξιολόγηση των τυπικών προσόντων. 

 
 
ΚΟΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν πρέπει να υποβάλλουν, εντός της 

αποκλειστικής προθεσµίας τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της αστυνοµικής 

ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου επικυρωµένο. 
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να 

αναγράφεται ο ακριβής βαθµός και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε περίπτωση που ο 
βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό, απαιτείται και βεβαίωση της 
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό. 

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη 
αναγνώρισης ∆ΙΚΑΤΣΑ ή άλλο αρµόδιο φορέα, άλλως δεν λαµβάνονται υπόψη, 
Επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν και βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθµού στη 
δεκάβαθµη κλίµακα. 

Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής προσκοµίζουν υποχρεωτικά και την επίσηµη µετάφραση του τίτλου 
σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών 
∆ευτεροβάθµιας, Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα 
συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ∆ευτεροβάθµιας Γενικής 
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους διευθύνσεις ή γραφεία 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

3. Οι άνδρες, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή του άρθρου 3 του νόµου 
2690/99, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βεβαίωση για νόµιµη 
απαλλαγή ή βεβαίωση ότι έχουν λάβει νόµιµη αναβολή για όσο χρόνο θα διαρκεί η 
σύµβαση εργασίας.  

4. Άτοµα που καθίστανται άνεργα εξαιτίας Οµαδικών Απολύσεων, 
υποβάλλουν αντίγραφο της καταγγελίας της σύµβασης που κατατέθηκε από τον 
εργοδότη στον Ο.Α.Ε.∆., χορηγούµενη από τον Ο.Α.Ε.∆. ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.∆. 
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ότι κατετέθη η εν λόγω καταγγελία. Επιπρόσθετα δηλώνουν στην αίτησή τους ότι η 
ανεργία τους έχει προκύψει από οµαδικές απολύσεις, όπως αυτές ορίζονται από την 
κείµενη νοµοθεσία, αναφέροντας και την επωνυµία της επιχείρησης από την οποία 
απολύθηκαν. 

5. Υποψήφιος, γονέας µονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνο µονογονεϊκής 
οικογένειας ή πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, υποβάλει πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του έτους της προκήρυξης 
από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του αυτή. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος 
είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας έγγαµος, προσκοµίζει τόσο το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, όσο και της δικής του. Πέραν 
των ανωτέρω, κάθε υποψήφιος µε ανήλικα τέκνα υποβάλει πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός των ανήλικων 
τέκνων. 

6. Επικυρωµένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας 
∆.Ο.Υ., που αφορά το οικογενειακό εισόδηµα ή το ατοµικό εισόδηµα αν είναι 
άγαµος, που απέκτησε κατά το προηγούµενο της προκήρυξης έτος. Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό σηµείωµα ο υποψήφιος προσκοµίζει, επικυρωµένο 
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για το 
εισόδηµα που απέκτησε στην ίδια χρονική περίοδο. 

Σε περίπτωση που η οικογένεια ή ο υποψήφιος αν είναι άγαµος δεν υποβάλλει 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, λόγω έλλειψης σχετικής υποχρέωσης, ο υποψήφιος 
προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 επί της οποίας βεβαιώνεται από την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. ότι έχει κατατεθεί όµοια στην υπηρεσία αυτή. Στην υπεύθυνη αυτή 
δήλωση, ο υποψήφιος δηλώνει το τυχόν οικογενειακό αποκτηθέν εισόδηµα του 
προηγούµενου έτους και την έλλειψη υποχρέωσης για υποβολή φορολογικής 
δήλωσης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε 
χρόνο που δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκοµίσουν 
αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή του εκκαθαριστικού σηµειώµατος για τα 
εισοδήµατα που απέκτησαν το προηγούµενο έτος. 

7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από την οποία να αποδεικνύεται  η εργασιακή 
εµπειρία. Η εµπειρία αποδεικνύεται: α. είτε µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, 
από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική 
διάρκεια της παροχής της,  β. είτε µε οµοίου  περιεχοµένου βεβαίωση αρµοδίας 
Ελληνικής ή αλλοδαπής  δηµόσιας αρχής, γ. είτε µε όµοια βεβαίωση νοµικού 
προσώπου  του άρθρου 14 παρ.1Ν.2190/1994, δ. είτε µε όµοια βεβαίωση του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης  εργασίας, τότε 
απαιτούνται επιπροσθέτως βεβαίωση του εργοδότη  και υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου, σε συνδυασµό πάντα µε το βιβλιάριο κυρίας ασφαλίσεως. ∆εν απαιτείται  
η υποβολή βιβλιαρίου κυρίας ασφάλισης από υποψηφίους που προσκοµίζουν 
βεβαίωση ασφάλισης του ΙΚΑ.  

Όταν η εµπειρία  προκύπτει από προϋπηρεσία  που έχει διανυθεί στον 
ιδιωτικό τοµέα, απαιτείται προσθέτως και βεβαίωση της επιθεώρησης  εργασίας για 
το είδος της παρασχεθείσας εργασίας. Για την απόδειξη του είδους της 
παρασχεθείσας εργασίας µε σύµβαση έργου στον ιδιωτικό τοµέα, απαιτείται επιπλέον 
και υποβολή των σχετικών συµβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών. 

8. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση του ∆ήµου από την οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος είναι δηµότης του.  
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9. Εφόσον υπάρχουν πρόσθετα προσόντα όπως π.χ. παρακολούθηση 
προγραµµάτων κατάρτισης ή εργασιακής ένταξης ή συµµετοχή σε προγράµµατα 
εθελοντισµού, προσκοµίζονται οι απαραίτητες βεβαιώσεις. 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
Ειδικότερα κάθε κοινωνική οµάδα του άρθρου 4 του νόµου 3174/2003 

υποβάλλει επιπρόσθετα τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά : 
 
1. Κοινωνική οµάδα ανέργων εγγεγραµµένων στον Ο.Α.Ε.∆. 
Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.∆. από την οποία να προκύπτει ότι κατέχουν δελτίο 

ανεργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και η συνεχόµενη 
χρονική διάρκεια που είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι. 

Ειδικά οι άνεργοι που έχουν ή είχαν στο παρελθόν καταθέσει το δελτίο 
ανεργίας για να παρακολουθήσουν σεµινάριο κατάρτισης ή επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης, λαµβάνουν βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.∆. στην οποία 
αναφέρεται ότι κατέθεσαν το δελτίο ανεργίας για τους ανωτέρω λόγους.  

Επίσης προσκοµίζουν βεβαίωση από το φορέα πραγµατοποίησης του 
σεµιναρίου, στην οποία βεβαιώνεται το αντικείµενο, ο χρόνος έναρξης και λήξης 
αυτού, προκειµένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος διάρκειάς του στη συνολική 
συνεχόµενη διάρκεια της ανεργίας.  

 
2. Κοινωνική οµάδα ανέργων εγγεγραµµένων στον Ο.Α.Ε.∆., που 
βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από την συνταξιοδότησή 
τους. 

Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας, πέραν των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, υποβάλλουν αντίγραφο ασφαλιστικού 
βιβλιαρίου και βεβαίωση από τον αρµόδιο ασφαλιστικό οργανισµό, από την οποία να 
προκύπτει ο υπολειπόµενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους. Σε περίπτωση 
διαδοχικής ασφάλισης ο υποψήφιος, πέραν των ανωτέρω, δηλώνει υπεύθυνα στην 
αίτησή του τους προηγούµενους ασφαλιστικούς φορείς και το χρόνο ασφάλισης σε 
αυτούς.  

 
3. Κοινωνική οµάδα µητέρα µε τέκνα έως δώδεκα ετών.  
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του 

έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός των τέκνων ως δώδεκα 
ετών. 

 
4. Κοινωνική οµάδα ατόµων µε αναπηρίες. 
Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας ΙΚΑ, µε την 

οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωµατική ή πνευµατική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη 
του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (άρθρο 18 παρ. 2 Ν. 2736/99). 

 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποψηφίων που µε βάση την κατάστασή τους 

είναι δυνατόν να ενταχθούν σε περισσότερες από µια κοινωνικές οµάδες της παρ. 1 
και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3174/03, προκειµένου ο φορέας πρόσληψης να εξαντλήσει 
τη δυνατότητα πρόσληψής τους για την κάθε µία οµάδα θα πρέπει να υποβάλουν τα 
επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε µία από τις κοινωνικές οµάδες.  
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν συµµετοχή 
τουλάχιστον σε µια  από τις κοινωνικές οµάδες ή και σε περισσότερες, 
διαφορετικά η αίτησή τους θα θεωρηθεί άκυρη 

 
 
 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ � ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριµελή  επιτροπή που θα 

συγκροτήσει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α καταρτίζει πίνακες κατά ειδικότητα και κατηγορία κοινωνικών 
οµάδων, όπως αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3174/03. 

Τυχόν κλάσµα που προκύπτει κατά τον υπολογισµό του αριθµού των θέσεων 
που αναλογούν στην κάθε κοινωνική οµάδα, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη µισή 
µονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη µονάδα. 

Αν µεταξύ της ίδια κατηγορίας προκύψει ισοβαθµία και µετά τον υπολογισµό 
των ειδικότερων κριτηρίων επιλογής, προηγείται αυτός που πληροί το πρώτο 
κριτήριο της παραγράφου αυτής, ακολουθεί αυτός που πληροί το δεύτερο κριτήριο 
και στη συνέχεια αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο τρίτο κριτήριο και αν 
αυτές συµπίπτουν αυτός έχει τις περισσότερες µονάδες στο τέταρτο κριτήριο και 
ούτω καθεξής. 

Αν και πάλι προκύψει ισοβαθµία προσλαµβάνεται εκείνος τον οποίο θα 
ευνοήσει η κλήρωση η οποία διενεργείται ενώπιον της τριµελούς επιτροπής που έχει 
συσταθεί  στην προγραµµατική σύµβαση. 

 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες 

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες και θα αναρτηθεί ολόκληρη στο κατάστηµα 
του ∆ήµου Μεθάνων,  στην Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής �����.. και  στο 
κατάστηµα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., Οµήρου 19  & Ακαδηµίας , Αθήνα. 

 
 

 
 
 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α  

 
 
 
 

Επαµεινώνδας Λαµπρακάκης  
 


