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ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 

Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τρίκαλα  

Τηλέφωνο: 24310-73385  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr  

 
 

 

Τρίκαλα, 10/4/2020  

Αριθμ. Πρωτ.:31 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου χρόνου 

για τη συνέχιση υλοποίησης της Πράξης   

«Δομές παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και 

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων».   
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Η «ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε» 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την με αρ. πρωτ. 5756/30-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΕΙΟ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5002974 στο Ε. Π. 

«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», όπως 

τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 4966/24-12-2019 Απόφαση Τροποποίησης. 

2. Την από 9-4-2020 γνωστοποιηθείσα στην ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, με το υπ’ αριθμ. 

ΑΟ2019008/9-4-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ-ΚΠΑ2 Τρικάλων, οικειοθελή 

αποχώρηση της Φαρμακοποιού του Κοινωνικού Φαρμακείου. 
3. Την από 9/4/2020 Απόφαση της 172ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε 

για την κάλυψη της κενής θέσης Φαρμακοποιού στο πλαίσιο της Πράξης “Δομές 

Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο 

Δήμου Τρικκαίων”, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5002974, όπως 

τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 4966/24-12-2019 Απόφαση Τροποποίησης. 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, 

ορισμένου χρόνου, ενός (1)  ατόμου για τη συνέχιση της  υλοποίησης του 

προγράμματος  «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 

Τρικκαίων». 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ενέργεια 
Τόπος 

υλοποίησης 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης  

Αριθμός 
ατόμων 

Φαρμακοποιός που θα 
απασχοληθεί στη δομή Κοινωνικό 

Φαρμακείο, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή κατά τις ώρες 9 π.μ. – 

17 μ.μ. 
 

Τρίκαλα 
ΠΕ 

Φαρμακοποι
ός 

Από την 
υπογραφή 
της έως 

31/12/2022 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

 Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Φαρμακευτικής ΑΕΙ 
 

 Άδεια   άσκησης επαγγέλματος  
 

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2, τουλάχιστον)  

 Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους 

της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες/τριες με δικαίωμα διαμονής και 

απασχόλησης στη χώρα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, στα 

Απαιτούμενα  Προσόντα και στα Κριτήρια Αξιολόγησης. Τα Απαιτούμενα Προσόντα 

(όπως ορίζονται παραπάνω), ελέγχονται και, ανάλογα με το αν ο/η υποψήφιος/α 
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τα διαθέτει, συμμετέχει στην επόμενη φάση αξιολόγησης, δηλαδή στη βαθμολόγηση 

των Κριτηρίων Αξιολόγησης. Στην αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται. 

 Κριτήρια Αξιολόγησης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για τους 4 πρώτους μήνες 
ανεργίας και 25 μονάδες επιπλέον ανά μήνα ανεργίας από τον 5ο μήνα μέχρι 
τους 12 μήνες): 

Μήνες       1  2  3    4    5    6    7    8    9   10    11        12 
 
  

μονάδες       0  0  0  100  125  150  175  200  225   250    275  300 

 

2. ΤΕΚΝΑ ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ* (20 μονάδες 
για κάθε προστατευόμενο τέκνο) 

αριθμός 
τέκνων  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  …  
 
 

μονάδες    20 40  60  80  100  120  140  160  180  200  …  

 
3. ΑΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΕΑΣ ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ Η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ (εφόσον έχει την 

επιμέλεια τέκνων): 25 μονάδες επιπλέον εκείνων για τα προστατευόμενα 
τέκνα του  

 
4. ΑΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ από 50% και πάνω: 80 μονάδες  
 
5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ συναφής με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη: 15 

μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες 

μήνες 
εμπειρίας  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 
 

 

μονάδες  15  30  45  60  75  90  105  120  135  
 
 

 
 

 
μήνες 
εμπειρίας  

 10  11  ………  36  37  38  39  40  
 
 

 
 

μονάδες   150  165  ……...  540  555  570  585  600   

 
6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Εκτιμούνται η ικανότητα επικοινωνίας, η ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις του έργου, οι επαγγελματικοί στόχοι και η συνολική παρουσία: 
max 400 μονάδες 
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Διευκρινίσεις  

*Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται: 
1. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον  
α) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή  
β) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή  
γ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη 
στρατιωτική θητεία τους. 
Τα τέκνα των περιπτώσεων β και γ δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το 
ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 € 
 
2. Τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό 
νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους 
ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €. Τα πάσης φύσεως επιδόματα που 
χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, 
εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα), δεν 
συνυπολογίζονται στο ετήσιο εισόδημα. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  και των 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 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). 

2.        ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 
 Αναγνωρισμένο Τίτλο σπουδών.  

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ. 
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 Γνώση χειριστού Η/Υ: οι υποψήφιο οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό 

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδεται από φορέα 

πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και καλύπτει τα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) 

Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες διαδικτύου. 

 Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά): οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.  

3. ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

        «Κατάσταση Ανεργίας»: 

 Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ  

    «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.). 

 Εκτύπωση Εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το φορολογικό 
έτος 2018, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 
31/12/2018, για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών. 

   «Κατάσταση υγείας»: 

 Βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.  

        «Εργασιακή Εμπειρία»: 

 Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των Αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι  
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τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής.  

2. Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα.  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής και μαζί με 
τα Δικαιολογητικά να την υποβάλουν (ή να την αποστείλουν με κούριερ στα γραφεία 
του Δικαιούχου, στη  διεύθυνση: 

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε,  Συγγρού 32 (2ος όροφος), Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, τηλ. 24310 73385, 
κατά τις ώρες 9 π.μ. έως 13 μ.μ. 

Η προθεσμία για την υποβολή των Αιτήσεων και των Δικαιολογητικών λήγει στις 13 
μ.μ. της 22ας Απριλίου 2020. 

Σε περίπτωση αποστολής μέσω κούριερ ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να έχει 
φτάσει στα γραφεία του Δικαιούχου έως τις 13 μ.μ. της 22ας Απριλίου 2020, άλλως 
δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την Αίτηση Συμετοχής 

1. στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε,  Συγγρού 32 (2ος 
όροφος), Τρίκαλα, από τις 9 π.μ. έως τις 13 μ.μ.  

2. στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.syn-eirmos.gr. 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

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 - Πρόσκλησης θα γίνει:  

-     στα γραφεία του Δικαιούχου  

-     στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.syn-eirmos.gr. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις Αιτήσεις των υποψηφίων, διεξάγει τις 
Συνεντεύξεις και τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 
παρούσα Ανακοίνωση.  

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την 
πρόσληψη, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο Πίνακα, 
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 κριτήριο «Εργασιακή εμπειρία» 
και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 
κριτήριο «Χρόνος συνεχόμενης ανεργίας». Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία 
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 τριών (3) 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 δύο  
(2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 
Η Ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται στα γραφεία του 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 3 ημερών από την κατάρτιση του τελικού Πίνακα κατάταξης 
ωφελουμένων. Τυχόν αναμόρφωση των Πίνακα βάσει ελέγχου νομιμότητας ή  κατ’ 
εντολή ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται 
υποχρεωτικά από τον Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν 
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δικαίωμα 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. 

Όσοι τυχόν προσληφθούν κατόπιν αναμόρφωσης του Πίνακα, απασχολούνται για το 
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δηλ. μέχρι 
31/12/2022.   

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης αποτελεί η Αίτηση 
Συμμετοχής. 

  

Για τον Δικαιούχο φορέα 

 

 
 

Γρατσάνη Σταματία 
Πρόεδρος  Δ.Σ.  


