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Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 15 / 2017 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Ζακύνθου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002340), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των 

διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»  και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

        
Αθήνα, 17/11/2017 

 
Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  
ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης 

Ανακοινώνει 
 

1. Ότι, εν δυνάμει του  υπ. αριθμ ΙΝΖΦ9/16.11.2017 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου 
του Φορέα, αναρτήθηκαν σήμερα, στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr) οι προσωρινοί 
πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 15/2017 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, στα πλαίσια υλοποίησης της 
ανωτέρω Πράξης. Οι εν λόγω πίνακες θα αναρτηθούν και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Παρέμβασης. 

 
2. Κατά των ανωτέρω πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 18/11/2017 έως 27/11/2017. Η ένσταση, θα 
συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο του Φορέα που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του 
(www.epeka.gr) και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης, μαζί με τους ανωτέρω 
πίνακες κατάταξης και θα κατατίθεται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του 
Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, απευθύνοντάς 
την στο Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και 
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»), υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής & 
Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμήματος Προσωπικού, σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 15/2017). Το 
εμπρόθεσμο των ενστάσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην ένσταση των υποψηφίων. 
 

3. 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). 

 

4. 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 
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ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα 

κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης σε ημέρα και ώρα που θα 

ορίσει ο Φορέας με νεότερη ανακοίνωσή του. 

 
5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ. 

 


