ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Η «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης της
υπ' αριθμ. ΚΟΧ 26.1003/01/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» - Περιφερειακή
Ενότητα Κορινθίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ανήλθε σε 976 για 350
θέσεις εργασίας, εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 312 θέσεις.
Οι πίνακες που αναρτήθηκαν είναι οι εξής:
1. Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. Στον πίνακα
των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη
προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν
για θέσεις εργασίας (κωδικούς) που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση.
Για τις θέσεις εργασίας που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στο
διαγωνισμό και η μοριοδότηση τους παρουσιάζεται αναλυτικά στον κύριο πίνακα κατάταξης.
2. Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ. Στον πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα
αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και οι επιδιωκόμενες
θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, αλλά με αναγραφή
μόνο του ΑΜΚΑ.
3. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που
αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Ο πίνακας κατάταξης με τα αναλυτικά
μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά
σειρά προτίμησης, χωρίς ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου
ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία.
4. Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
Ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων
εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν
ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.
Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης
1.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι μοριοδοτήθηκαν με μηδέν (0) μόρια ως προς το κριτήριο της
κατάστασης ανεργίας (Γ1).

2.

Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «Οικογενειακή Κατάσταση» (Γ2), επισημαίνονται τα
ακόλουθα :
α. «Μονογονεϊκή Οικογένεια» Ως απόδειξη της ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας για τον ωφελούμενο/η απαιτείτο οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής
της ημεδαπής ή αλλοδαπής (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση
χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής
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μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). Σε περίπτωση μη ύπαρξης των σχετικών
πιστοποιητικών, το κριτήριο αυτό μοριοδοτήθηκε με μηδέν (0).
β. «Έγγαμος άνεργος με σύζυγο άνεργο» Το κριτήριο αυτό βαθμολογήθηκε μόνον
εφόσον ο/η σύζυγος του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση είναι άνεργος/η και είχε
υποβληθεί είτε η βεβαίωση από ΟΑΕΔ ή Φ/Α της κάρτας ανεργίας σε ισχύ του/της
συζύγου. Σε κάθε άλλη περίπτωση το κριτήριο αυτό μοριοδοτήθηκε με μηδέν (0).
3.

Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «Οικογενειακό Εισόδημα» Γ3. χρειαζόταν εκκαθαριστικό
σημείωμα του οικονομικού έτους 2010, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01/01/2009 έως και 31/12/2009. Όσοι εκ παραδρομής κατέθεσαν εκκαθαριστικό σημείωμα
άλλου έτους (οικονομικό έτος 2011) ή δεν κατέθεσαν καθόλου μοριοδοτήθηκαν με μηδέν (0)
μόρια και στον πίνακα των κριτηρίων εντάχθηκαν στην κατηγορία ε, για εισόδημα από
22.000,01 και άνω. Επίσης, στην ίδια κατηγορία (μηδέν (ο) μόρια) εντάχθηκαν όσοι δεν ήταν
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα
από 01/01/2099 έως 31/12/2009) αλλά δεν συμπεριέλαβαν στην αίτηση τους υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

4.

Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου «Κατάσταση Υγείας» Γ4. χρειαζόταν βεβαίωση της
αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό της
αναπηρίας του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κριτήριο
αυτό δεν μοριοδοτήθηκε.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
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).
Επομένως, οι ωφελούμενοι μπορούν από την Παρασκευή 31/08/2012 έως και την Τρίτη
04/09/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι ωφελούμενοι - προσληπτέοι, οφείλουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, δηλαδή έως τις 10/09/1012, να καταθέσουν 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:

«ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Π.Ε Αργολίδος)
Αγίου Κωνσταντίνου 7, Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι Αργολίδος
(τηλ. επικοινωνίας: 213-0009396)
τα ακόλουθα:
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1.

Το έντυπο – Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Θέσης (Υπόδειγμα 1), με το οποίο αποδέχονται
εγγράφως τη θέση εργασίας, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

2. Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
(βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ, κλπ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, θα πρέπει να
επισυνάψει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι δεν διαθέτει Αριθμό
Μητρώου ΙΚΑ.
3. Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ, κλπ). Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει, θα πρέπει να εκδοθεί με μέριμνα του ωφελούμενου.
Στις περιπτώσεις μη εμφάνισης (μετά την παρέλευση του δεκαημέρου) του ωφελούμενου –
προσληπτέου θα, ενημερώνεται ο επιλαχών, προκειμένου αυτός/η εντός πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών να αποδεχθεί τη θέση. Εφόσον δεν υπάρξουν άλλες αλλαγές, θα εκδοθεί ο οριστικός
πίνακας των ωφελούμενων και θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
Σημειώνεται ότι και ο επιλαχών θα πρέπει να αποστείλει στην ανωτέρω διεύθυνση τα ανωτέρω
έγγραφα (Υπόδειγμα 1, Φ/Α του Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διαθέτει
αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και Φ/Α Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)).
Εάν κάποιος από τους αναγραφόμενους στον Πίνακα των προσληπτέων δεν επιθυμεί να
συμπεριληφθεί στους ωφελούμενους, θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση μη
αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 2), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να
την αποστείλει στα γραφεία του δικαιούχου (ανωτέρω διεύθυνση) έως τις 10/09/2012.
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π.
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 το Α.Σ.Ε.Π.
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 πέντε (5) μήνες μέσα σε
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
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