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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΩΝ
ΚΤΛΙΚΕΙΩΝ Ε ΕΝΣΕΚΑ (11) ΕΠΑ.. ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΣΟΤ Ο.Α.Ε.Δ.»
Ζχοντασ υπόψιν:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α)«Αναδιάρκρωςθ Ο.Α.Ε.Δ. και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 53 επ. του Β.Δ. 266/1971 (ΦΕΚ 80/Α) «Περί αγοράσ ι
πωλιςεωσ ακινιτων, προμθκειϊν, μιςκϊςεων και άλλων δαπανϊν του
Οργανιςμοφ Απαςχολιςεωσ Εργατικοφ Δυναμικοφ», όπωσ ιςχφει
3. Σισ διατάξεισ του Β.Δ. 803/1970 (ΦΕΚ 271/Α) «Περί των παρά τω Οργανιςμϊ
Απαςχολιςεωσ Εργατικοφ Δυναμικοφ Επιτροπϊν»
4. Σθν υπ’ αρικ. 2641/42/17-10-2000 απόφαςθ του Δ.. του ΟΑΕΔ, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί από τθν υπ’ αρικ. 1346/21/13-5-2003, τθν υπ’ αρικ. 2917/55/25-102005 , τθν υπ’ αρικ. 1160/16/29-3-2011 και 492/07/21-2-2012 απόφαςθ του Δ..
του ΟΑΕΔ.
5. Σθν Τγειονομικι Διάταξθ υπ.’ αρικμ. πρωτ. Τ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β)
«Τγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και
ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
6. Σθν Τγειονομικι Διάταξθ υπ.’ αρικμ. πρωτ. Τ1γ/Γ.Π/οικ.93828/2006 (ΦΕΚ 1183/Β)
αναφορικά με κανόνεσ υγιεινισ και κακοριςμό προϊόντων που διατίκενται από τα
κυλικεία δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολείων, όπωσ ιςχφει,
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7. Σθν Τγειονομικι Διάταξθ υπ.’ αρικμ. πρωτ. Τ1γ/Γ.Π/οικ.81025/2013 (ΦΕΚ 2135/Β)
«Κανόνεσ υγιεινισ ςχολικϊν κυλικείων, καντινϊν (ςτακερϊν), χϊρων εςτίαςθσ
εντόσ των ςχολείων και κακοριςμόσ των προϊόντων που διατίκενται από αυτά
εντόσ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από τθν Τγειονομικι
Διάταξθ υπ.’ αρικμ. πρωτ. Τ1γ/Γ.Π/οικ.96605/2013 (ΦΕΚ 2800/Β)
8. Σθν υπ.’ αρικμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β) «Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ
και Εμπορίασ Προϊόντων και Παροχισ Τπθρεςιϊν (Κανόνεσ Δ.Ι.Ε.Π.Π.Τ.)»,
9. Σθν ΤΑ 78649/2015 (ΦΕΚ 1581/Β) «Αντικατάςταςθ του αρ. 137 «Κακοριςμόσ
ανϊτατων τιμϊν και ςυγκεκριμζνων ςθμείων πϊλθςθσ» τθσ ΤΑ Α2-718/2014
(Φ.Ε.Κ. 2090/Βϋ/2014) «Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ
Προϊόντων και Παροχισ Τπθρεςιϊν (Κανόνεσ Δ.Ι.Ε.Π.Π.Τ.)»
10. Σισ διατάξεισ του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 142/Α) «Η ελλθνικι παιδεία ςτο εξωτερικό, θ
διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ
του ΠΔ 363/15-10-1998 (ΦΕΚ 242/Α), τθσ ΤΑ Β7/255/19-5-1998 και Β7/256/19-51998 (ΦΕΚ 530/Β) και του ΠΔ 60/30-6-2010 (ΦΕΚ 98/Α)
11. Σο Π.Δ. 38/2010 Φ.Ε.Κ. 78 τ. Αϋ 25.05.2010 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ ςτθ Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 7θσ επτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των
επαγγελματικϊν προςόντων»,
12. Σο Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων
Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
13. Σο Ν. 4172/2013 Φ.Ε.Κ. 167 τ. Αϋ 23.07.2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα
μζτρα εφαρμογισ του ν. 4016/2012 και του 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει
14. Σο Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α) «Μζτρα πολιτικισ για τθν απαςχόλθςθ και τθν
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
15. Σθν υπ’ αρικ. 2358/55/06.10.2015 απόφαςθ του Δ του ΟΑΕΔ
16. Σθν υπ’ αρικ. 3016/65/15.11.5016 απόφαςθ του Δ του ΟΑΕΔ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Προςκαλοφμε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ που επικυμοφν να αναλάβουν τθν
εκμετάλλευςθ και λειτουργία του κυλικείου ςε μία εκ των ζντεκα (11) ΕΠΑ. Μακθτείασ
του Ο.Α.Ε.Δ. που αναφζρονται ςτον πίνακα που ακολουκεί για δφο (2) ζτθ, να
κατακζςουν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μζςα
ςε χρονικό διάςτθμα δζκα εργαςίμων (10) θμερϊν από τθν τελευταία δθμοςίευςθ τθσ
πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, ςτα γραφεία τθσ Διοίκθςθσ του ΟΑΕΔ, επί τθσ οδοφ Εκνικισ
Αντιςτάςεωσ 8, Σράχωνεσ, Άλιμοσ, Σ.Κ. 17456 (Γενικό Πρωτόκολλο, Τπόψθ Επιτροπισ
Κυλικείων ΟΑΕΔ).
Αιτιςεισ και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται μετά τθν πάροδο τθσ δεκαιμερθσ
προκεςμίασ από τθν τελευταία δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, δεν
ανοίγονται, οφτε ελζγχονται, αλλά επιςτρζφονται ςτουσ αιτοφντεσ ωσ εκπρόκεςμεσ.
ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΑ.. ΜΑΘΗΣΕΙΑ ΟΑΕΔ
α/α

ΕΠΑ..

1

ΑΓΡΙΝΙΟΤ

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

3

ΚΑΒΑΛΑ

4

ΚΑΡΔΙΣΑ

5

ΚΑΣΟΡΙΑ
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6

ΚΑΣΕΡΙΝΗ

7

ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ

8

ΟΡΕΣΙΑΔΑ

9

ΠΑΛΛΗΝΗ

10

ΣΡΙΠΟΛΗ

11

ΦΙΟΤ

ΑΡΘΡΟ 1Ο – ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
Η πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ αναρτάται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ΟΑΕΔ,
ςυνοδευόμενθ από Δελτίο Σφπου, και υπόδειγμα του εντφπου «Αίτηςη υμμετοχήσ».
Περίλθψθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τοποκετείται ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων τθσ ΕΠΑ.. Μακθτείασ του ΟΑΕΔ, ςε εμφανζσ μζροσ μπροςτά ςτθν είςοδο
τθσ υπόψιν ςχολικισ μονάδασ, ςε πολυςφχναςτουσ χϊρουσ τθσ περιοχισ (πλατείεσ
κ.λ.π.), ςτο Δθμαρχιακό Μζγαρο, και δθμοςιεφεται ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ τθσ
Ακινασ και δφο τοπικζσ θμεριςιεσ εφθμερίδεσ, για δφο (2) θμζρεσ, με απόςταςθ επτά (7)
θμερολογιακϊν θμερϊν μεταξφ των δφο δθμοςιεφςεων. Η δαπάνθ τθσ δθμοςίευςθσ
βαρφνει τον Οργανιςμό.
Η προκεςμία μεταξφ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ και τθσ θμζρασ τθσ αρχικισ ι τθσ
τυχόν επαναλθπτικισ διαδικαςίασ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 30 και 20 θμζρεσ
αντίςτοιχα.
ΑΡΘΡΟ 2Ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ των
κυλικείων των ΕΠΑ. Μακθτείασ του ΟΑΕΔ μποροφν να ζχουν φυςικά πρόςωπα άνεργοι
και μθ άνεργοι που είναι:
(α) Ζλλθνεσ υπικοοι ι
(β) πολίτεσ ενόσ εκ των κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι
(γ ομογενείσ ι
(δ) αλλοδαποί πολίτεσ τρίτων χωρϊν με νόμιμθ και ιςχφουςα για όλθ τθσ διάρκεια τθσ
εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ του κυλικείου άδεια παραμονισ και εργαςίασ.
Επιςθμαίνεται ότι οι αιτοφντεσ/αιτοφςεσ που εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ (β), (γ) και (δ)
του παρόντοσ άρκρου οφείλουν να είναι καλοί γνϊςτεσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ. Σο
επίπεδο γλωςςομάκειάσ τουσ διαπιςτϊνεται από τθν Επιτροπι Κυλικείων ςε ςυνάρτθςθ
με τα κριτιρια γλωςςομάκειασ του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ΠΔ 363/15-10-98 και ΤΑ
Β7/256/19-5-98).
Ο κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να κατακζςει αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν
παραχϊρθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ ενόσ και μόνο κυλικείου. Απαγορεφεται
επί ποινι αποκλειςμοφ θ κατάκεςθ αίτθςθσ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για περιςςότερα
του ενόσ κυλικεία.
ΑΡΘΡΟ 3Ο – ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν διαδικαςία υποβολισ αιτιςεωσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ,
δεν ζχουν:
(α) όςοι απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο ι ςε ΝΠΔΔ με οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ
(β) οι ςυνταξιοφχοι
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(γ) όςοι ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Κατάςταςθσ
Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων ΝΠΔΔ
(δ) ςε όςουσ ζχει παραχωρθκεί με οποιονδιποτε τρόπο θ εκμετάλλευςθ και λειτουργία
άλλου κυλικείου δθμοςίου ι/και ιδιωτικοφ ςχολείου
(ε) υποψιφιοσ κακϊσ και οι ςυγγενείσ αυτοφ πρϊτου βακμοφ που κατά τα προθγοφμενα
τζςςερα (4) ζτθ είχε αναλάβει τθν εκμετάλλευςθ και λειτουργία κυλικείου του ΟΑΕΔ, με
οποιαδιποτε διαδικαςία (πλειοδοτικό διαγωνιςμό ι κοινωνικά κριτιρια) και δεν τιρθςε
πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ
(ςτ) όςων των Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου δεν φζρει τθν ζνδειξθ «ΜΗΔΕΝ» και
(η) όςοι δεν κατζχουν τα δικαιολογθτικά που προςδιορίηονται ςτο άρκρο 4 τθσ
πρόςκλθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθν διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ, είναι:
(1) Αίτθςθ υποψθφίου (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ υπόδειγμα)
(2) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι του Δελτίου Σαυτότθτασ
Ομογενοφσ ι του Διαβατθρίου, κατά περίπτωςθ
(3) Αντίγραφο άδειασ παραμονισ και εργαςίασ, εφόςον εμπίπτουν ςτθν κατθγορία (δ)
του άρκρου 2 τθσ παροφςασ
(4) Ατομικό Βιβλιάριο Τγείασ (Βιβλιάριο που απαιτείται να ζχουν όςοι εργάηονται ςτον
τομζα των τροφίμων ςε ιςχφ) (φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ με τα ςτοιχεία του κατόχου
και τθσ ςελίδασ όπου αναγράφεται θ ανανζωςθ),
(5) Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου Γενικισ Χριςθσ. Η αναηιτθςι του γίνεται
αυτεπάγγελτα από τθν αρμόδια Τπθρεςία του ΟΑΕΔ μόνο για τουσ Ζλλθνεσ υπθκόουσ,
(6) Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ,
(7) Δελτίο ανεργίασ (που ζχει εκδοκεί ζνα (1) μινα ςυμπλθρωμζνο πριν τθν πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ) και πρόςφατθ (του τελευταίου πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
μινα) Βεβαίωςθ χρόνου ανεργίασ από τθν αρμόδια Τπθρεςία ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ, εφόςον
υπάρχουν.
(8) Φωτοαντίγραφο του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φόρου ειςοδιματοσ φορολογικοφ
ζτουσ 2015. ε περίπτωςθ μθ υποβολισ διλωςθσ λόγω ζλλειψθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ,
κα υποβάλλεται Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. τθσ κατοικίασ του υποψθφίου ότι δεν
ζχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ για το ςυγκεκριμζνο φορολογικό ζτοσ
και ότι δεν υπεβλικθ ςχετικι φορολογικι διλωςθ.
Επιπροςκζτωσ, τα παρακάτω δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτισ ειδικζσ περιπτϊςεισ
επιμζλειασ τζκνου και αναπθρίασ:
(9) Νομίμωσ επικυρωμζνο αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ, από τθν οποία να προκφπτει
ςε ποιον γονζα ζχει ανατεκεί θ επιμζλεια του/των τζκνου/ων, όπωσ και πιςτοποιθτικό
τελεςιδικίασ
(10) Πιςτοποιθτικό Τγειονομικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον ςφςτθμα
πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ, το οποίο είναι ςε ιςχφ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ. ε
περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό Τγειονομικισ Επιτροπισ δεν διαςαφθνίηει τα κινθτικά
προβλιματα, αλλά μόνο αναπθρία άνω του 67%, τότε ςυμπλθρωματικά απαιτείται
ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο, με υπογραφι και ςφραγίδα Διευκυντοφ
είτε Κλινικισ Ε..Τ. ι Εργαςτθρίου ι Πανεπιςτθμιακοφ Σμιματοσ αντίςτοιχα, που κα
βεβαιϊνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ αναπθρία που πιςτοποιείται από τθν Τγειονομικι
Επιτροπι προκαλεί ι ςυνδζεται με ςοβαρά κινθτικά προβλιματα.
-4-

ΑΔΑ: ΩΣ9Χ4691Ω2-ΞΕ4

Ο αιτϊν, με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ
Η μοριοδότθςθ κα γίνει βάςει των κάτωκι κριτθρίων και όπωσ υπολογίηεται ςτο
παρακάτω πίνακα:
(1) Μακροχρόνια ανεργία
Ωσ μακροχρόνια ανεργία ορίηεται χρονικό διάςτθμα ςυνεχοφσ ανεργίασ μεγαλφτερο του
ενόσ ζτουσ (πάνω από 12 μινεσ)
(2) Χαμηλό ειςόδημα
Ωσ χαμθλό ειςόδθμα ορίηεται, το φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα ζωσ 9.000 ευρϊ,
προςαυξθμζνο κατά 5.000 ευρϊ για κάκε τζκνο που βαρφνει φορολογικά τον υποψιφιο.
Θα υπολογιςτοφν μόνο τα ειςοδιματα φορολογικοφ ζτουσ 2014
(3) Οικογενειακή κατάςταςη
Κάκε υποψιφιοσ λαμβάνει αρικμό μορίων ανάλογα με τθν οικογενειακι του κατάςταςθ.
Σα μόρια λόγω οικογενειακισ κατάςταςθσ υπολογίηονται για τα παιδιά του υποψθφίου
που είναι ζωσ 25 ετϊν, είναι προςτατευόμενα μζλθ και βαρφνουν φορολογικά τον
υποψιφιο.
(4) Αναπηρία
Λαμβάνεται υπ’ όψιν θ αναπθρία παιδιοφ/ιϊν τθσ οικογζνειασ με ποςοςτό αναπθρίασ
67% και άνω, ι/και ςυηφγου ομοίωσ με ποςοςτό 67% και άνω, ο οποίοσ δεν είναι
υποψιφιοσ.
ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ
α/α

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

1

Μακροχρόνια ανεργία
Μζγιςτοσ βαθμόσ: 24 μόρια
θμ.: Για τθν μοριοδότθςθ τθσ
ανεργίασ κα υπολογιςκεί ωσ
καταλθκτικι θμερομθνία του
διαςτιματοσ ανεργίασ θ
θμερομθνία ζκδοςησ τθσ
Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ.
Τποψιφιοι μθ άνεργοι
ςυμμετζχουν κανονικά ςτθ
διαδικαςία, δεν μοριοδοτοφνται
όμωσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.

2

Χαμηλό ειςόδημα
Προςαφξθςθ 5.000 ευρϊ ανά
τζκνο που βαρφνει
φορολογικά τον υποψιφιο
Μζγιςτοσ βαθμόσ: 10 μόρια

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ
ΕΠΙΛΟΓΗ
Από 0 ζωσ 12 μινεσ
Από 12 ζωσ 24 μινεσ

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ

Από 24 ζωσ 36 μινεσ

1 μόριο για κάκε μινα

Από 9.001 ευρϊ και άνω

0 μόρια

Από 9.000 ευρϊ και κάτω

10 μόρια

θμ.: Σα μόρια αυτοφ του κριτθρίου
υπολογίηονται με δφο δεκαδικά
ψθφία.
Τποψιφιοι με οικογενειακό
φορολογθτζο ειςόδθμα που
υπερβαίνει το όριο των 9.000
ευρϊ, ςυμμετζχουν κανονικά ςτθ
διαδικαςία, δεν μοριοδοτοφνται
όμωσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.

3

Οικογενειακή κατάςταςη
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4

Αναπθρία

Από 1 ζωσ 2 παιδιά

5 μόρια για κάκε παιδί

Για 3ο παιδί

10 μόρια

Από 3 παιδιά και άνω

15 μόρια για κάκε παιδί πζραν του τρίτου

μονογονεϊκι οικογζνεια
(χθρεία, άγαμθ μθτζρα,
επιμζλεια από ζναν γονζα)
Για κάκε παιδί ι/και ςφηυγο
με ποςοςτό αναπθρίασ 67%
και άνω που ζχει θ οικογζνεια.

20 μόρια για γονζα υποψιφιο
μονογονεϊκισ οικογζνειασ
10 μόρια ζκαςτοσ

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, προκρίνεται ο υποψιφιοσ με τθ
μεγαλφτερθ διάρκεια ανεργίασ και ςε περίπτωςθ νζασ ιςοβακμίασ, ο υποψιφιοσ με το
χαμθλότερο φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα. ε περίπτωςθ και πάλι ιςοβακμίασ θ
Επιτροπι Κυλικείων διενεργεί κλιρωςθ.
ΑΡΘΡΟ 6Ο – ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΤΛΙΚΕΙΩΝ
Με τθν υπ’ αρικ. 70262/16.9.2015 απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Οργανιςμοφ,
ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Κυλικείων του ΟΑΕΔ.
Η Επιτροπι Κυλικείων του ΟΑΕΔ είναι αρμόδια για:
(α) τθν παραλαβι των αιτιςεων ςυμμετοχισ κακϊσ και των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν
των υποψθφίων
(β) το άνοιγμα και ζλεγχο των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των ςχετικϊν υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν. Η Επιτροπι Κυλικείων δφναται, εφόςον το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει
τθν παροχι διευκρινίςεων από υποψιφιο ςχετικά με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ και τα
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ υποχρεοφται
εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν να υποβάλλει εγγράφωσ τισ ςχετικζσ διευκρινίςεισ. Εκ
των υςτζρων υποβολι δικαιολογθτικϊν δεν επιτρζπεται και θ αίτθςθ ςυμμετοχισ
απορρίπτεται. Αντίκετα ςυμπλιρωςθ εμπροκζςμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν
είναι επιτρεπτι.
(γ) τθ μοριοδότθςθ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα κριτιρια που ορίηονται ςτο άρκρο 5
τθσ πρόςκλθςθσ
(δ) τθν υποβολι πρόταςθ προσ το Δ.. του ΟΑΕΔ ςχετικά με τθν παραχϊρθςθ τθσ
εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ του Κυλικείου ςτον αναδειχκζντα με βάςει τα ανωτζρω
κριτιρια υποψιφιο. Η Επιτροπι ζχει το δικαίωμα να μθν προβεί ςε κετικι πρόταςθ,
εφόςον κρίνει όλουσ τουσ υποψθφίουσ ακατάλλθλουσ. τθν περίπτωςθ αυτι ι ςε
περίπτωςθ οποιαςδιποτε αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ, αυτι επαναλαμβάνεται με τουσ
ίδιουσ όρουσ. ε περίπτωςθ αποτυχίασ και τθσ επαναλθπτικισ διαδικαςίασ, ο ΟΑΕΔ
δφναται να προχωριςει ςε τοποκζτθςθ αυτομάτων πωλθτϊν, ακολουκϊντασ όλεσ τισ
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ.
(ε) τθν εξζταςθ τυχόν ενςτάςεων κατά τθσ διαδικαςίασ ι τθσ ςυμμετοχισ. Ζνςταςθ
υποβάλλεται εγγράφωσ μζχρι και τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν θμζρα
διενζργειασ τθσ πράξθσ/παράλειψθσ και εξετάηεται από τθν Επιτροπι Κυλικείων, θ οποία
αποφαίνεται με αιτιολογθμζνθ γνϊμθ για τθν αποδοχι ι απόρριψι τθσ. Ενςτάςεισ που
υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ ι/και που
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υποβάλλονται μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, δεν γίνονται δεκτζσ. Σθσ ζνςταςθσ κατά
τθσ ςυμμετοχισ κάποιου ςτθ διαδικαςία λαμβάνει γνϊςθ υποχρεωτικά με φροντίδα τθσ
Επιτροπισ Κυλικείων αυτόσ κατά του οποίου θ ζνςταςθ ςτρζφεται.
(ςτ) τθν πρόταςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 7Ο - ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ
Η παραχϊρθςθ τθσ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των κυλικείων των ΕΠΑ. Μακθτείασ
του ΟΑΕΔ γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΟΑΕΔ, αφοφ προθγθκεί θ
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Κυλικείων του ΟΑΕΔ.
ΑΡΘΡΟ 8Ο – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Εντόσ 5 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ παραχϊρθςθσ του Δ του
ΟΑΕΔ, ο υποψιφιοσ που ςυγκζντρωςε τα περιςςότερα μόρια υποχρεοφται να προςζλκει
ςτο αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ, όπωσ αυτό κα του γνωςτοποιθκεί, για τθν υπογραφι
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Η ςφμβαςθ υπογράφεται από τθ Διοικιτρια του ΟΑΕΔ και τον
αναδειχκζντα υποψιφιο (εφεξισ «χρθςάμενο»). Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ ο χρθςάμενοσ υποχρεοφται να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν
ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ του Κυλικείου, με αντίςτοιχθ υποχρζωςθ των Τπθρεςιϊν του
ΟΑΕΔ να παράςχουν κάκε απαραίτθτθ ςυνδρομι.
ΑΡΘΡΟ 9Ο - ΕΓΓΤΗΗ
Ο χρθςάμενοσ υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει ςτον ΟΑΕΔ το
ποςό των 586,94€ ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ υπζρ ΟΑΕΔ. Σο παραπάνω ποςό κα
παραμείνει άτοκο και κα επιςτραφεί ςτον χρθςάμενο μετά τθν με οποιονδιποτε τρόπο
λιξθ τθσ ςφμβαςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν εκπλθρωκεί άριςτα όλοι οι όροι
τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 10Ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ανάκεςθ τθσ εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ των Κυλικείων των ΕΠΑ. Μακθτείασ του
ΟΑΕΔ , κα γίνει για δφο (2) ζτθ, διάρκεια που κα ζχει και θ ςχετικι ςφμβαςθ.
Η Επιτροπι Κυλικείου του ΟΑΕΔ, με γνωμοδότθςι τθσ, δφναται να παρατείνει τθν
ςφμβαςθ εκμετάλλευςθσ του Κυλικείου μζχρι δφο (2) χρόνια, εφόςον ςυντρζχουν
εξαιρετικοί λόγοι αναφερόμενοι ςτθ λειτουργία του Κυλικείου.
ε περίπτωςθ πρόωρθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και εφόςον ςυντρζχουν ακόμα οι λόγοι που
επιβάλλουν τθν διάκεςθ τθσ εκμετάλλευςθσ και λειτουργίασ του Κυλικείου με κοινωνικά
κριτιρια, κα διενεργθκεί νζα διαδικαςία και θ νζα ςφμβαςθ κα ζχει διετι διάρκεια.
ε περίπτωςθ μείωςθσ των μακθτϊν τθσ ΕΠΑ. Μακθτείασ του ΟΑΕΔ άνω του 20%, ο
χθςάμενοσ δφναται να ηθτιςει από τθν Επιτροπι Ελζγχου Λειτουργίασ του Κυλικείου τθ
λφςθ τθσ ςφμβαςθσ με δίμθνθ τουλάχιςτον προειδοποίθςθ, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι
δεν κα καταπζςει θ κατατεκείςα υπζρ ΟΑΕΔ εγγφθςθ.
ΑΡΘΡΟ 11Ο – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΧΡΗΑΜΕΝΟΤ
11.1 ΒΕΒΑΙΩΗ ΕΦΕΣ: Ο χρθςάμενοσ, ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει βεβαίωςθ
παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου υγιεινισ και αςφάλειασ τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Σ.
υποχρεοφται να το παρακολουκιςει προςκομίηοντασ τθ ςχετικι βεβαίωςθ μετά τθν
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ, εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ. Σο χρονικό αυτό
διάςτθμα κα οριςτεί από τθν Επιτροπι Κυλικείων του ΟΑΕΔ ςε ςυνάρτθςθ με τον
προγραμματιςμό του Ε.Φ.Ε.Σ. τθσ υλοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων ςεμιναρίων.
Επιςθμαίνεται ότι ο χρθςάμενοσ οφείλει να παρακολουκιςει το πρϊτο
προγραμματιςμζνο ςεμινάριο που κα πραγματοποιθκεί μετά τθν υπογραφι τθσ
-7-

ΑΔΑ: ΩΣ9Χ4691Ω2-ΞΕ4

ςυμβάςεωσ, γεγονόσ που κα γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτθν Επιτροπι Κυλικείων του
ΟΑΕΔ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ζγγραφα, ιτοι τθν ςχετικι ανακοίνωςθ του Ε.Φ.Ε.Σ.,
τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του ςτο ςεμινάριο και κατόπιν τθ ςχετικι βεβαίωςθ
παρακολοφκθςθσ.
11.2 ΣΙΜΕ ΕΙΔΩΝ: Ο χρθςάμενοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει τα είδθ του
Κυλικείου ςτουσ μακθτζσ και το προςωπικό τθσ χολισ, ςε τιμζσ κατϊτερεσ κατά ποςοςτό
10% από αυτζσ που προβλζπονται από τισ αγορανομικζσ διατάξεισ που κα ιςχφουν κάκε
φορά για τα αντίςτοιχα καταςτιματα τρίτθσ (γϋ) κατθγορίασ τθσ περιοχισ.
11.3 ΒΑΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: Ο χρθςάμενοσ φζρει τα βάρθ λειτουργίασ του Κυλικείου και
βαρφνεται με τθν κατανάλωςθ φδατοσ και ρεφματοσ που αντιςτοιχεί ςε αυτό και
προςδιορίηεται με ιδιαίτερουσ μετρθτζσ που κα ζχει εγκαταςτιςει ο ΟΑΕΔ με δικζσ του
δαπάνεσ.
11.4 ΒΛΑΒΕ – ΦΘΟΡΕ: Ο χρθςάμενοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά με δαπάνεσ του
κάκε βλάβθ ι φκορά που κα παρουςιάηεται ςτα είδθ ι ςτισ εγκαταςτάςεισ του
κυλικείου.
11.5 ΤΜΜΟΡΦΩΗ: Ο χρθςάμενοσ οφείλει να τθρεί αυςτθρά τισ ιςχφουςεσ
Τγειονομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ, με τισ οποίεσ κακορίηονται τα προςφερόμενα είδθ από
τα ςχολικά κυλικεία, οι τιμζσ αυτϊν, κλπ.
11.6 ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ: Η παρουςία του χρθςάμενου ςτο Κυλικείο τισ ϊρεσ
λειτουργίασ του είναι απαραίτθτθ. Δφναται να επικουρείται από πρόςωπο το οποίο κα
πλθρεί τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ εργαςίασ.
ΑΡΘΡΟ 12Ο – ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ
Με απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του ΟΑΕΔ ςυςτινεται Επιτροπι Ελζγχου Λειτουργίασ του
Κυλικείου, θ οποία αποτελείται από:
α) Σον Διευκυντι τθσ χολικισ Μονάδασ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του,
β) Ζνα μζλοσ του υλλόγου Διδαςκόντων με τον αναπλθρωτι του,
γ) Σον υπεφκυνο διαχειριςτι του ςχολείου με τον αναπλθρωτι του. ε περίπτωςθ που
αυτό δεν είναι εφικτό, ορίηεται ζνα μζλοσ του υλλόγου Διδαςκόντων.
Ζργο τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Λειτουργίασ του Κυλικείου είναι θ παράδοςθ και παραλαβι
του κυλικείου, ο ζλεγχοσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του κυλικείου και θ διάκεςθ από αυτό
των προβλεπόμενων και οριηόμενων από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ειδϊν ςτισ νόμιμεσ
τιμζσ.
Κάκε παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ,
κα πιςτοποιείται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Λειτουργίασ του Κυλικείου, θ οποία
μπορεί να ειςθγείται ςτθν Επιτροπι Κυλικείων του ΟΑΕΔ, τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ
που ζχει υπογραφεί για ουςιϊδθ λόγο που οφείλεται ςτον υπεφκυνο χρθςάμενο του
κυλικείου. Η Επιτροπι Κυλικείων του Οργανιςμοφ κρίνει εάν ςυντρζχει ι όχι λόγοσ
καταγγελίασ και αποφαςίηει αναλόγωσ, αφοφ προθγουμζνωσ κλθκεί να εκφράςει τισ
απόψεισ του ο χρθςάμενοσ του κυλικείου.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, οι οποίοι υποχρεωτικά περιλαμβάνονται ςτισ
ςχετικζσ ςυμβάςεισ, κεωροφνται και είναι ουςιϊδεισ, θ δε παράβαςθ και ενόσ μόνο εξ’
αυτϊν κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
Η
ΓΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΔΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

Δζωηερική Γιανομή:
1. Γρ. Γιοικηηή
2. Α΄ Ανηιπρόεδρο
3. Β΄ Ανηιπρόεδρο
4. Γιεύθυνζη Α2
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