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Τρίκαλα, 21/6/2016
Αριθμ. Πρωτ.:563

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου
χρόνου για τη συνέχιση υλοποίησης της πράξης «Κοινωνικές Δομές

Σελίδα

1

Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η «ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε»
Έχοντας υπόψη:
1. Την Ανοιχτή Πρόσκληση με Κωδικό 49 αριθμ. πρωτ. 206136/οικ.6.1473
/14-3-2012 ΑΔΑ (Β443Λ-6Ρ5) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην Πράξη
«Δημιουργία ή συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών δομών
άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας» που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
2. Την με αρ. πρωτ. 2.16898/6.3930 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο
Τρικκαίων»

στο

Ε.Π.

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

Δυναμικού»,

όπως

τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 4.5237/6.837/28.03.2014.
3. Την από 3/4/2014 Απόφαση της 93ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ
αμκε για την πρόσληψη 26 ανέργων στο πλαίσιο της Πράξης “Κοινωνικές

Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων”,

με

κωδικό ΟΠΣ 377268.
4. Την Πρόσκληση με αριθ. πρωτ. Δ23/οικ.46193/3317 /19-10-2015 της
Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για υποβολή προσφορών από τους
φορείς που υλοποιούν Σχέδια Δράσης στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνικές
Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» (και τα οποία βρίσκονται σε
στάδιο ολοκλήρωσης μετά τις 30.9.2015, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου

Δυναμικού»

του

ΕΣΠΑ

2007-2013),

προκειμένου

να
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χρηματοδοτηθούν από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Επενδύσεων

του

Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από
1.12.2015 μέχρι 31.12.2015.
5. Την παράταση του έργου έως 30.6.2016, όπως προβλέπεται στο άρθρο
49, παρ. 3 του ΦΕΚ 164 Α /2015.
6. Την από 21ης Ιουνίου 2016 γνωστοποιηθείσα στην ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε
Δήλωσή του ιατρού Πασχάλη Κων/νου ότι δεν επιθυμεί να ανανεωθεί η
σύμβασή του που λήγει στις 30/6/2016.
7. Το από 14/6/2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης &
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί 4μηνης παράτασης της λειτουργίας των
Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
Ανακοινώνει
Την

πρόσληψη,

με

σύμβαση

εργασίας

απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, ενός (1)

ιδιωτικού

δικαίου,

πλήρους

ατόμου για τη συνέχιση της

υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της
Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων».
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

Αριθμός

σύμβασης

ατόμων

Από την

Ιατρός που θα απασχοληθεί στη δομή
Τρίκαλα

ΠΕ Ιατρός

υπογραφή
της έως

1

3

31/10/2016
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Διάρκεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός

Τίτλος σπουδών

θέσης

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής

104

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2, τουλάχιστον)
 Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις συμμετοχής:


να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να
είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη
χώρα



να είναι άνεργοι



να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, στα
Τυπικά Προσόντα και στα Κριτήρια Αξιολόγησης. Τα Τυπικά Προσόντα
(αφορούν στα Απαιτούμενα Προσόντα, σύμφωνα με τη Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος), ελέγχονται και, ανάλογα με το αν ο/η υποψήφιος/-α τα
διαθέτει, συμμετέχει στην επόμενη φάση αξιολόγησης (Συνέντευξη και
βαθμολόγηση

Κριτηρίων

Αξιολόγησης).

Στην

αντίθετη

περίπτωση

απορρίπτεται.
Κριτήρια Αξιολόγησης ωφελούμενων

ευπαθούς κοινωνικά ομάδας, οικογενειακή κατάσταση κλπ).
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Κοινωνικά Κριτήρια (χρονικό διάστημα ανεργίας, ατομικό εισόδημα, μέλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



Πρόσθετες γνώσεις / δεξιότητες και συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις.



Εργασιακή εμπειρία (προηγούμενη προϋπηρεσία σε επαγγελματική θέση ή
αντικείμενο απασχόλησης συναφές με το αντικείμενο της συγκεκριμένης
κοινωνικής δομής).



Χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ικανότητα επικοινωνίας, ανταπόκριση
στις απαιτήσεις της Δομής.

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης βαθμολογούνται ως εξής:

Κατηγορία
α/α

Κριτηρίων
Αξιολόγησης

1.

Πρόσθετες
γνώσεις/
Δεξιότητες

Κριτήριο
Αξιολόγησης

Πρόσθετοι Τίτλοι
Σπουδών

Ανάλυση

συνάφειας με το

Προγράμματα

συμμετοχών σε σχετικές

Κατάρτισης/ Δια

δραστηριότητες και τη

Βίου Μάθησης

συνάφεια

Δράσεις

Εργασιακή
Εμπειρία σε

Ανάλογα με τα

συναφές

έτη εργασιακής

αντικείμενο

συναφούς

0 - 20

κοινωνικής και
εθελοντικής συμμετοχής

0 - 50

σε συναφείς δράσεις
100

0 έως 2 έτη

10

2 έως 5 έτη

20

5 έως 10 έτη

30

Πάνω από 10 έτη

40

Σελίδα
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εμπειρίας

0 - 30

Ανάλογα με το βαθμό

Μερικό σύνολο :
2.

ωση

αντικείμενο του Έργου
Ανάλογα με το πλήθος

Εθελοντικές

Κλιμάκ

Ανάλογα με το βαθμό

Συμμετοχή σε

Συμμετοχή σε

Βαθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μερικό σύνολο :
3.

Κοινωνικά
Κριτήρια

100

Από 0 έως 6 μήνες
Χρόνος Ανεργίας

Οικογενειακό
Εισόδημα

Από 6 έως 12 μήνες

10
30

20

Από 12 μήνες και πάνω

30

Από 0 έως 5.000€

30

Από 5.000,01 έως 9.000€

30

Άνω των 9.000,01€

20
0

Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας

20

ή Έγγαμος και οι 2
σύζυγοι άνεργοι

Α.Μ.Ε.Α

Με ποσοστό > 50%

10

Μέλος άλλης
Ευάλωτης

10

Κοινωνικά
Ομάδας
Μερικό σύνολο :
4.

Στοιχεία
προσωπικότητας
(Συνέντευξη)

100

Επικοινωνία

0 - 25

Ανταπόκριση στις Απαιτήσεις του Έργου

0 - 25

Επαγγελματικοί Στόχοι - Ενδιαφέρον

0 - 25

Συνολική Παρουσία

0 - 25
Μερικό σύνολο :

100

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής
περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σελίδα

επιλογής, τότε καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες.
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2. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/η με
σύζυγο άνεργο/η δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών
(εφόσον υπάρχουν).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η επιλογή των έμμεσα ωφελουμένων γίνεται με βάση το ακόλουθο σύστημα
μοριοδότησης:

Συντελεστής

Κριτήρια

Περιγραφή

Κ1

Κοινωνικά κριτήρια

0,25

Κ2

Λοιπές γνώσεις / δεξιότητες

0,20

Κ3

Εργασιακή εμπειρία

0,25

Χαρακτηριστικά

Κ4
Για

βαρύτητας

0,20

προσωπικότητας
τον

υπολογισμό

ωφελουμένων,

το

πολλαπλασιάζεται

της

κάθε
με

Συνολικής
κριτήριο

τον

Βαθμολογίας

βαθμολογείται

αντίστοιχο

(ΣΒ)
από

συντελεστή

των
1

έμμεσα

έως

βαρύτητας

100,
και

προστίθενται τα γινόμενα τους.
Ο Συνολικός Βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από τη σχέση:
ΣΒ=(Κ1*0,25)+(Κ2*0,20)+(Κ3*0,25)+(Κ4*0,20).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα
κατά

περίπτωση

απαιτούμενα

δικαιολογητικά

όπως

αυτά

ορίζονται

ακολούθως:
1.

ΓΕΝΙΚΑ


Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους
πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).



Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
Σελίδα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2.

ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
 Αναγνωρισμένο Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η
ημερομηνία κτήσης του.


Άδεια

άσκησης

επαγγέλματος

σε

ισχύ

ή

λοιπές

βεβαιώσεις

ή

πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες.


Γνώση

ξένης

γλώσσας

(Αγγλικά):

οι

υποψήφιοι

οφείλουν

να

προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον
Β2.


Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται
ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος και δεν έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος
στην αρμόδια ΔΟΥ.

3.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το κριτήριο “Πρόσθετες γνώσεις/δεξιότητες”


Επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών



Βεβαιώσεις συμμετοχής σε Προγράμματα Κατάρτισης / Δια Βίου
μάθησης.



Για την Εθελοντική εμπειρία σε ενέργειες συναφούς αντικειμένου: Οι
υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα
δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση

φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κλπ)
Για το κριτήριο “Εργασιακή Εμπειρία”


Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ.,
μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.)
απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ.,

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κλπ)
Για τα “Κοινωνικά Κριτήρια”
«Οικογενειακό εισόδημα»:
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το
φορολογικό έτος 2014, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από
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1/1/2014 έως 31/12/2014 ή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο υποψήφιος να
υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος, θεωρημένη από την
αρμόδια ΔΟΥ.
«Οικογενειακή κατάσταση»:



Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.



Στην

περίπτωση

της

μονογονεϊκής

οικογένειας,

οποιοδήποτε

πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo
οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας
(π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας
του μόνου γονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η
άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).


Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι
δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.



Εκτύπωση Εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το
φορολογικό έτος 2014, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από
1/1/2014 έως 31/12/2014, προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού
των προστατευόμενων μελών.
«Κατάσταση υγείας»:



Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΠΑ σε ισχύ από την οποία να
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην
ομάδα ΑμεΑ).
«Μέλος άλλης ευάλωτης κοινωνικά ομάδας»:



Βεβαίωση κατά περίπτωση Δημόσιας Αρχής που να πιστοποιεί ότι ο
υποψήφιος ανήκει σε μια από τις παρακάτω ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες:

Πρώην

αποφυλακισμένοι

χρήστες
και

ουσιών,

άτομα

με

άτομα

θύματα

θρησκευτικές

και

trafficking,
πολιτισμικές

ιδιαιτερότητες.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής.
Τα

απαραίτητα

δικαιολογητικά

προσκομίζονται

πρωτότυπα

ή
Σελίδα
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2.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση:
ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32 (2ος όροφος), Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα.
Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 7 Ιουλίου 2016 .
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των Αιτήσεων
1. στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού
32 (2ος όροφος), Τρίκαλα, από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ.
2. στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.syn-eirmos.gr)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου στα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια
τοπική εφημερίδα της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.
Η ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει:
-

στα γραφεία του Δικαιούχου

-

στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.syn-eirmos.gr

-

στα γραφεία του ΟΑΕΔ Τρικάλων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφού

ο

Δικαιούχος

επεξεργαστεί

τις

Αιτήσεις

των

υποψηφίων

και

ολοκληρώσει τον κύκλο των συνεντεύξεων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ).
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για

Σελίδα
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την πρόσληψη, πραγματοποιείται ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο
Πίνακα με αναγραφή του κωδικού θέσης, με βάση τη συνολική
βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια.
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία
προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο
βαθμολογούμενο

κριτήριο

(Κατάσταση

ανέργου)

και,

αν

αυτές

συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο
κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν
όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην
περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των
ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη
σύνταξη Πίνακα κατάταξης - αποκλειομένων και προσληπτέων.
Στα γραφεία του Δικαιούχου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου
www.syn-eirmos.gr αναρτάται ο παραπάνω Πίνακας. Κατά του Πίνακα αυτού
επιτρέπεται

στους

ενδιαφερόμενους

η

άσκηση

Ένστασης

μέσα

σε

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από
την

επόμενη

ημέρα

αποστέλλεται

με

της

ανάρτησής

συστημένη

τους.

επιστολή

Η

στα

Ένσταση
γραφεία

κατατίθεται
του

ή

Δικαιούχου

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε (Συγγρού 32, 2ος όροφος, 42100, Τρίκαλα). Η Επιτροπή
Ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον τελικό Πίνακα
κατάταξης, εντός 3 εργασίμων ημερών.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 5 ημερών από την κατάρτιση του τελικού
Πίνακα κατάταξης ωφελουμένων. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί
για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης
έως 31/10/2016.
Τυχόν αναμόρφωση των Πίνακα βάσει ελέγχου νομιμότητας ή
ελέγχου

που

συνεπάγεται

ανακατάταξη

των

κατ’ εντολή

υποψηφίων,

εκτελείται

πρόσληψης

βάσει

της

νέας

κατάταξης.

Οι

απολυόμενοι

Σελίδα

δικαιούνται

11

υποχρεωτικά από τον Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως
την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία
αυτή.
Οι έμμεσα ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης του
Πίνακα απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου.
Η αμοιβή του ατόμου που θα απασχοληθεί ορίζεται από ην Ανοιχτή
Πρόσκληση με Κωδικό 49 αριθμ. πρωτ. 206136/οικ.6.1473 /14-3-2012 ΑΔΑ
(Β443Λ-6Ρ5)

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

Διαχείρισης

του

Ε.Π.

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην Πράξη «Δημιουργία ή
συνέχιση

της

λειτουργίας

υφιστάμενων

Κοινωνικών

δομών

άμεσης

αντιμετώπισης της φτώχειας» και ανέρχεται σε 13.600,00 € ετησίως (στο
ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις, οι
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, οι φόροι κλπ).
Αναπόσπαστο τμήμα

της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί

η

Αίτηση

συμμετοχής ωφελουμένων.
Για τον Δικαιούχο φορέα
ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε

Σελίδα
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Γρατσάνη Σταματία
Πρόεδρος Δ.Σ.
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