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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 25.703/01/2012 

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της 

πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

Περιφερειακή ενότητα ΗΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού»  

  

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ  

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) Το άρθρο 36 του 

Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011). 

3. Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011)  

4. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 39, αριθμ. πρωτ. 1.8001/οικ.6.1490 09-06-

2011 ΑΔΑ (ΑΔΑ:4Α3ΨΛ-6)  

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2.4486 / οικ.6.1206 / 01-03-2012 απόφαση Ένταξη της 

Πράξης "ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - 

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας " με κωδικό MIS 374315 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".  

6. την αρ. πρ. 3706 / 02-04-2012 , ΑΣΕΠ έγκριση Ανακοίνωσης  

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά πεντακοσίων δεκαοκτώ (518) ατόμων για την υλοποίηση 
προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό ΗΛΕΙΑΣ, στο 
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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:  

* ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α και Β ), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα (τυπικά - πρόσθετα) προσόντα και τις δράσεις των δήμων όπου 
θα απασχοληθούν οι εργαζόμενοι. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει 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). 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά. Κατάσταση ανέργου , 
Οικογενειακή κατάσταση, Οικογενειακό εισόδημα, Κατάσταση υγείας, 
Εντοπιότητα : Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής παρέχονται στις 
«Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» και την αναλυτική προκήρυξη. 

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 στην αναλυτική προκήρυξη. 

1. ΓΕΝΙΚΑ: Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας- Ταυτότητα ομογενούς - Άδεια διαμονής σε 
ισχύ 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλο σπουδών - Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ 
ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες - απαραίτητα 
δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας.  
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3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Κατάσταση ανέργου , Οικογενειακή κατάσταση, 
Οικογενειακό εισόδημα, Κατάσταση υγείας, Εντοπιότητα 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ,  Μιαούλη 3, 
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ, απευθύνοντάς την  υπόψη κ. Καλογερόπουλου 
Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26210-31543 / 36350, Fax : 26210-34352 Email: 
info@arogiamke.gr).Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, 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) ημέρες από τη δημοσίευση της 
παρούσης δηλαδή από τις 17-04-2012 έως 26-04-2012. 

Κατάταξη υποψηφίων 

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.).  

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.  

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 Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, 
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510). 

Πρόσληψη  

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης 
ωφελουμένων.  

mailto:info@arogiamke.gr
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Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες 
μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε 
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 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 
ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, 
καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες 
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: 
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου 
(www.arogiamke.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
(www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  
Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση 
συμμετοχής ωφελουμένων με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και β) οι «Οδηγίες συμπλήρωσης 
αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» και η αναλυτική 
προκήρυξη. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Ρέγκλης Κωνσταντίνος 
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