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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ  
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΚΟΧ 106.802/1/2012 

σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 
µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» στο πλαίσιο του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ανακοινώνει, 
την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την 

υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νοµό Εύβοιας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.  

Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν το κάτωθι έργο: 
Α.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

1. 
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ » 50 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ωφελούµενοι της πράξης πρέπει να πληρούν σωρευτικά, 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 µας και 

• να είναι άνεργοι µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν 

δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως και 10.500,00 € το οικονοµικό έτος 2010 

(εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009). 

Κάθε ωφελούµενος µπορεί να απασχοληθεί σε µία θέση εργασίας έως πέντε (5) µήνες µέσα σε διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών. 

Η αµοιβή των ωφελούµενων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελµατικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ 
ηµερησίως και όχι µεγαλύτερη από 625 ευρώ µηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών που προβλέπονται από 

την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, 

δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συµµετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες 
συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στην ιστοσελίδα του 

∆ικαιούχου (www.amea-lamia.gr) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

(www.epanad.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 

διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων --> ∆ιαγωνισµών Φορέων --> Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). 

Επίσης, τα ανωτέρω έντυπα θα υπάρχουν στα γραφεία του συµπράττοντα φορέα και στην ιστοσελίδα του, στα δηµοτικά 

καταστήµατα των δήµων όπου υλοποιείται το πρόγραµµα και στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του 

ΟΑΕ∆ νοµού Εύβοιας.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν 

αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:  
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ» 

  

 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 11
Α
  ΛΑΜΙΑ - 35100 

Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από Παρασκευή 15/6/2012 έως και την 

∆ευτέρα  25/6/2012. 

Κάθε υποψήφιος δύναται να σηµειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για µία ή περισσότερες 

ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούµενα από 

την ανακοίνωση προσόντα. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθµολογούνται, 

οφείλουν να υποβάλλουν  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.). 
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• Ταυτότητα οµογενούς (για τους Έλληνες οµογενείς). 

• Άδεια διαµονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών). 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Εφόσον για συγκεκριµένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούµενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα, 

οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν: 

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

• Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές ταυτότητες (µόνο 

για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση). 

• Εάν η γνώση χειρισµού Η/Υ ή ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούµενα προσόντα για ορισµένες θέσεις 

απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 

µπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). 

• Εάν η εργασιακή εµπειρία αποτελεί απαιτούµενο προσόν για ορισµένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα µε την 

ειδικότητα πρόσληψης οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά 

απόδειξης της ζητούµενης εµπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας κ.λπ.), όπως 

αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
(ΚΟΧ)».  

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 
Για τα κριτήρια «Κατάσταση ανέργου», «Οικογενειακή κατάσταση», «Οικογενειακό εισόδηµα», «Κατάσταση 
Υγείας», «Εντοπιότητα»: Προσκοµίζονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την ανακοίνωση 

πρόσληψης. 

 

                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

                                                                                                                ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΙΧΟΣ 


