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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ                                               

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

                                                                                     Λαµία 15-6-2012 

 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   

      Στα πλαίσια των προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που έχουν εγκριθεί και 

ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) της προγραµµατικής 

περιόδου 2007-2012 αναρτήθηκε σήµερα στα γραφεία του Συλλόγου η 

«Ανακοίνωση» ΚΟΧ 106.802/1/2012, για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πενήντα (50) ανέργων ατόµων για την 

υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή 

Ενότητα Εύβοιας, του έργου «Εθελοντικές δράσεις προώθησης και προαγωγής 

δηµόσιας υγείας και πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Περιφερειακή 

Ενότητα Εύβοιας». 

       Την «Ανακοίνωση» την αίτηση και τις οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης, καθώς 

και οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα δικαιολογητικά, τα απαιτούµενα προσόντα, τα 

κριτήρια και η διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν 

από ολόκληρη την «Ανακοίνωση» και τα συνοδευτικά έγγραφα που είναι αναρτηµένα 

στην ιστοσελίδα µας www.amea-lamia.gr, στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» www.epenad.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. 

www.asep.gr ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων 

– ∆ιαγωνισµών φορέων – Κοινωφελής εργασία (ΚΟΧ).  

         Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων ωφελούµενων 

έχει ορισθεί από 15-6-2012 µέχρι 25-6-2012, δηλαδή ∆έκα (10) ηµερολογιακές 

ηµέρες. 

         Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν για πέντε (5) µήνες στο πρόγραµµα είναι 

κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διοικητικοί, επόπτες δηµόσιας 

υγείας, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, οδηγοί, οικογενειακοί βοηθοί και συνοδοί    

Α. µε Α.  

         Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη 

επιστολή στη ταχυδροµική διεύθυνση του Συλλόγου, Λεωφόρος Ειρήνης 11
Α
, 351 00 

Λαµία, µε την ένδειξη «ΚΟΧ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ». Για το εµπρόθεσµο της αίτησης θα 

ληφθεί υπ’ όψη η σφραγίδα ταχυδροµείου στο φάκελο που θα αρχειοθετείται µε την 

αίτηση. 

          Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί από τους ενδιαφερόµενους κατά 

τη συµπλήρωση της αίτησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του σχετικού 

παραρτήµατος αλλά και στην συνυποβολή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών.  

         

                                          

Για το ∆.Σ                                                                                                                                              

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 Λεωνίδας Μίχος                                                                         Χρύσα Ντούβα 

 

 

 

 

 


