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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «ΠΝΟΗ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της
Φτώχειας στο Δήμο Καβάλας».
Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΠΝΟΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).
4. Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία
Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007
5. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 55 αριθμ. πρωτ. 2.31716/οικ6.7591-30/11/2012
(ΑΔΑ: Β45ΑΛ-Θ2Δ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων . από Δυνητικούς Δικαιούχους, προκειμένου να
ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
6. Την υπ. Αριθμ. 2.33423/6.7972-18.2.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΞΛ-ΤΓΘ), Απόφαση Ένταξης
της Πράξης «ΠΝΟΗ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο
Καβάλας» με κωδικό MIS 430007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού".

Σελίδα 1 από 15

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά

είκοσι

εννέα

(29)

ατόμων

για

την

υλοποίηση

προγράμματος

«ΠΝΟΗ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καβάλας» στο
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραμματική

περίοδο

2007-2013.

Στο

πλαίσιο

του

προγράμματος

θα

απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί στο Δικαιούχο, ενέργεια, τόπο
υλοποίησης,

ειδικότητα

και

διάρκεια

σύμβασης

ο

εξής

αριθμός

ατόμων

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Διοικητικό προσωπικό που θα
ΠΕ Κοινωνικής
απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού Δήμος Καβάλας
Διοίκησης
Παντοπωλείου ΔΔ Καβάλας

24

1

102

Υποστηρικτικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού Δήμος Καβάλας
Παντοπωλείου ΔΔ Καβάλας

ΔΕ
Υποστηρικτικό
προσωπικό

24

3

103

Κοινωνικός Λειτουργός που θα
απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού Δήμος Καβάλας
Παντοπωλείου ΔΔ Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικό
Λειτουργό

24

1

104

Διοικητικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού
Παντοπωλείου (πρώην Δήμου
Φιλίππων)

24

1

Κρηνίδες
Καβάλας

ΠΕ Κοινωνικής
Διοίκησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

105

Υποστηρικτικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού
Παντοπωλείου (πρώην Δήμου
Φιλίππων)

Κρηνίδες
Καβάλας

ΔΕ
Υποστηρικτικό
προσωπικό

24

3

106

Κοινωνικός Λειτουργός που θα
απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού
Παντοπωλείου (πρώην Δήμου
Φιλίππων)

Κρηνίδες
Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικό
Λειτουργό

24

1

107

Φαρμακοποιός που θα απασχοληθεί
στη δομή του Κοινωνικού
Φαρμακείου

Δήμος Καβάλας

ΠΕ
φαρμακοποιός

24

2

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικό
Λειτουργό

24

1

108

Κοινωνικός Λειτουργός που θα
απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού Δήμος Καβάλας
Φαρμακείου

109

Διοικητικό Προσωπικό που θα
απασχοληθεί στη δομή της Παροχής
Συσσιτίου

Δήμος Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Διοικητικός /
Οικονομικός

24

1

110

Προσωπικό καθαριότητας που θα
απασχοληθεί στη δομή της Παροχής
Συσσιτίου

Δήμος Καβάλας

ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων

24

2

111

Στελέχος Κουζίνας που θα
απασχοληθεί στη δομή της Παροχής
Συσσιτίου

Δήμος Καβάλας

ΥΕ Βοηθός
Μάγειρα

24

3

112

Κοινωνικός Λειτουργός που θα
απασχοληθεί στη δομή της Παροχής
Συσσιτίου

Δήμος Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικό
Λειτουργό

24

1

113

Γεωπόνος που θα απασχοληθεί στη
δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου

Αμυγδαλεώνας
Καβάλας

Π.Ε./Τ.Ε
Γεωπόνων

24

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Ενέργεια

Τόπος
υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

114

Επιστάτης που θα απασχοληθεί στη
δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου

Αμυγδαλεώνας
Καβάλας

Δ.Ε. Επιστάτης
Αγροκτήματος

24

1

115

Κοινωνικός Λειτουργός που θα
απασχοληθεί στη δομή του Δημοτικού
Λαχανόκηπου

Αμυγδαλεώνας
Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικό
Λειτουργό

24

1

116

Διοικητικό Προσωπικό που θα
απασχοληθεί στη δομή της Τράπεζας
Χρόνου

Δήμος Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Διοικητικός /
Οικονομικός

24

3

117

Κοινωνικός Λειτουργός που θα
απασχοληθεί στη δομή της Τράπεζας
Χρόνου

Δήμος Καβάλας

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικό
Λειτουργό

24

1

24

2

118

Ανθρωπιστικός Επιστήμονας που θα
απασχοληθεί στη δομή του Γραφείου
Διαμεσολάβησης

Δήμος Καβάλας

ΠΕ με
κατεύθυνση
στις
ανθρωπιστικές
επιστήμες
(ΠΕ Ψυχολόγος
ή ΠΕ
Κοινωνιολόγος)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το
103, 106, ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή
108, 112, Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
115,117 ειδικότητας ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού
 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 Πιστοποιημένη Γνώση
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας

κειμένων,
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(ii)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) ή (Γ1/C1)

113

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή
Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην
Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής
Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και
Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής
Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
 Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης
Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και
Υδάτινων Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή Ζωικής
Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου
ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και
Ανθοκομίας ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή
Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών
Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής
ή Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή
Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ή Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών TEI ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου για τους κατόχους ΠΕ.
 Πιστοποιημένη Γνώση
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου

107

 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού
 Πτυχίο ή δίπλωμα φαρμακευτικής ΠΕ/ΤΕ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή των προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) ή (Γ1/C1)


118

(ii)

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση
στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Ψυχολόγου
ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας
ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης
ή
Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 .Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) ή (Γ1/C1)

114

 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή
Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή
Κηποτεχνικής ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός
 Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής
ή Δεδροκομίας ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
 Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
 Πιστοποιημένη Γνώση
χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

111

 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον (6) έξι μηνών.
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
 Πτυχίο ΑΕΙ, τμήματος κοινωνικής διοίκησης

101,104

 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) ή (Γ1/C1)
 δίπλωμα οδήγησης
 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου

102,105

 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου

109,116

 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) ή (Γ1/C1)
 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

110

 Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
συμμετοχής:


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



Nα είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ



Να έχουν ηλικία 18 έως 30 ετών (γεννημένοι μέχρι και το 1983)



Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν



Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.



Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (πίνακας Β)

Εξαίρεση:
Οι υποψήφιοι για θέσεις υποστηρικτικού προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα
κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

1

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μακροχρόνια άνεργος >12 μηνών
(με κάρτα ανεργίας σε ισχύ)

30

10

10

> 22.001 Ευρώ

40
30
20
10
0

ΝΑΙ

20

ΌΧΙ

0

Μη Υπόχρεος ή από 0-6.900€

2

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(Ν.4019/2011) ή ΜΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

4

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αρ.
ανήλικων τέκνων)

6

7

από 6.901,01-12.000,00 Ευρώ
από 12.001- 16.000 Ευρώ
από 16.001 μέχρι 22.000 Ευρώ

Έγγαμος
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι
άνεργοι
3 περισσότερα τέκνα

10
15

1 τέκνο

15
10
5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
(βεβαιώσεις εθελοντικής
εργασίας)

ΝΑΙ

10

ΟΧΙ

0

ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

10

ΟΧΙ

0

1 Σεμινάριο

5

2 τέκνα

5

5

10

10

10

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

8

(Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Οικονομική Διαχείριση,
Εμπορική Διαχείριση,
Συμβουλευτική,
Επαγγελματικός
Προσανατολισμός,
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
κ.λ.π)

2 έως 3

10

Περισσότερα από 3

15

35 – 50 %

9

5

5

ΑΜΕΑ

5
> 50%

10
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10

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή
βεβαίωση εντοπιότητας

10

10

11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
(Ικανότητα Προφορικής
Επικοινωνίας,
Προσωπικότητα, Γνώση
Προγράμματος,
Διοικητικές Ικανότητες,)

Βαθμολογία Επιτροπής από 1-100

50

10

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα
από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
2. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο
άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
Α. ΓΕΝΙΚΑ:
1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου
κράτους μέλους της Ε.Ε.). ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να
προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
2. Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
3. Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα
(τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:


Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.



Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ αναγνωρισμένα.
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Τίτλοι Γλωσσομάθειας για την Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) ή (Γ1/C1)



Δικαιολογητικά για απόδειξη Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές



Δίπλωμα οδήγησης

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
1. Για την Ανεργία:
Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και κάτοχοι κάρτας ανεργίας,
εκτός των υποψηφίων για τις θέσεις φαρμακοποιών όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση,
στην οποία θα δηλώνεται ο υποψήφιος ότι είναι άνεργος και ότι δεν έχει κάνει Έναρξη
Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ.
 Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
2. Για το Εισόδημα:
 Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος
2012, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011)
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει
φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
3. Για τα Mέλη Ευπαθών Ομάδων:
Έγγραφο ή βεβαίωση που να αποδεικνύει την ένταξη του υποψηφίου σε ομάδα ΕΚΟ
σύμφωνα με το Νόμο 4019/2011.
4. Για την Οικογενειακή κατάσταση & ανήλικα τέκνα:
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι
είναι άνεργοι.
 Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας
αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα
ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να
προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία
ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα).
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5. Για την Συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού:
Υπογεγραμμένη βεβαίωση ή/και συστατική επιστολή από στέλεχος του φορέα στον οποίο
πραγματοποιήθηκε

η εθελοντική

δράση

στην

οποία να γίνεται

σαφής αναφορά

στο είδος και στο χρονικό διάστημα παροχής εθελοντικής εργασίας.
6. Για την Παρακολούθηση σεμιναρίων:
Αντίγραφα βεβαιώσεων σεμιναρίων
7. Για την Κατάσταση Υγείας - ΑΜΕΑ:
Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό της
αναπηρίας σας
8. Για την Εντοπιότητα:
 Πιστοποιητικό Μόνιμης Κατοικίας
 Βεβαίωση Εντοπιότητας
9. Για την Εργασιακή Εμπειρία:
(1) Για τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.
 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας
του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου
φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της
εμπειρίας και
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 Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που να
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 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.
2. Τα

απαραίτητα

δικαιολογητικά

προσκομίζονται

σε

πρωτότυπα

ή

επικυρωμένα

αντίγραφα.
Ενέργειες Πληροφόρησης και δημοσιότητας:


Έκδοση

και

ενημέρωσης

διανομή
που

Δελτίου

εδρεύουν

Τύπου

σε

όλα

τα

μέσα

στην περιφερειακή ενότητα, όπου

υλοποιείται η δράση.


Πληρωμένη καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα



Ανάρτηση ανακοίνωσης στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Καβάλας,
όπου υλοποιείται η δράση.



Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι

αιτήσεις

θα

γίνονται

δεκτές

μόνο

ταχυδρομικά

στα γραφεία του

Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 9, Ταχυδρομικός Κώδικας:
65403, Καβάλα απευθύνοντάς την στον φορέα: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ‘’ΠΝΟΗ’’ » (Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2510 232211) με την
ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» . Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή
του μία θέση κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα
απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την Τρίτη
17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ Επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση, με
οποιοδήποτε μέσο, της εν λόγω ανακοίνωσης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα
πρέπει να διαρκέσει για τουλάχιστον 15 ημέρες.
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις
«Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα :
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «ΠΝΟΗ» : www.pnoikavala.com
 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΠΟΙΪΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΘΑΣΟΥ : www.im-philippon.gr

 ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ : http://fonikatanaloton.blogspot.com
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ :www.kavala.gov.gr
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΑΒΑΛΑΣ

«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

:

www.kavalagreece.gr

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ : www.kcci.gr
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ : www.antidoto.gr
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: www.iskavalas.gr
 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» : www.epanad.gov.gr

Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην 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»

που

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με
αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία
που

συγκεντρώνουν

από

τα

βαθμολογούμενα

κριτήρια

(Κατάσταση

ανέργου,

Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).
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
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κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η
ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων
αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων.
Στα γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφή, πίνακας προσληπτέων κατ΄
αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης, ο σχετικός πίνακας θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου www.pnoikavala.gr
Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου:
www.pnoi-kavala.com.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται
ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο φορέα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ «ΠΝΟΗ» Κ. Παλαιολόγου 9, Ταχυδρομικός
Κώδικας: 65403, Καβάλα. Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
Πρόσληψη
Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
ωφελουμένων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄
ένσταση ελέγχου του Συλλόγου για το παιδί και την οικογένεια «ΠΝΟΗ», που
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο,
ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται 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.
Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από τον
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Σύλλογο για το παιδί και την οικογένεια «ΠΝΟΗ» , απασχολούνται για το υπολειπόμενο,
κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως είκοσι τέσσερις
(24) μήνες.
Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα δικαιούχων φορέων μη
κερδοσκοπικού

χαρακτήρα,

οι

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

οποίοι

χρηματοδοτούνται

«Ανάπτυξη

Ανθρωπίνου

από

προγράμματα

Δυναμικού»,

του

ανεξαρτήτως

ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 13.600 ευρώ ετησίως
μεικτά συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κρατήσεων (εργοδοτικές, ασφαλιστικές
εισφορές, φόροι, κλπ.) και καμιά άλλη υποχρέωση παροχής δεν υφίσταται στα
απασχολούμενα πρόσωπα.
Οι Δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο,

δεν

υποχρεούνται

να

καταβάλλουν

οποιαδήποτε

άλλη

παροχή

στα

απασχολούμενα πρόσωπα.

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Ιωάννα Χατζηβαρύτη
Πρόεδρος ΔΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ «ΠΝΟΗ»
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