ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο
πλαίσιο της Απόφασης Πράξης µε υπ’ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 µε
τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. –Κοινωνικές ∆οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της
Φτώχειας στο ∆ήµο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013, µε τη συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, προβαίνει στη πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ανέργων έως 30 ετών για
απασχόληση, χρονικής διάρκειας 24 µηνών, στο Κοινωνικό Φαρµακείο στην
περιοχή του Χαλανδρίου.
Η ανάπτυξη της παραπάνω δράσης βασίζεται στην υπογεγραµµένη ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, µεταξύ του ∆ικαιούχου (Ελληνικού Κέντρου Προαγωγής Κοινωνικής
και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε.), των επί µέρους φορέων Μ.Κ.Ο. (Γενικό
Φιλόπτωχο Ταµείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Εταιρεία Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας-ΕΠΑΨΥ) και των συµπραττόντων φορέων (∆ήµος
Χαλανδρίου, Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Γεωργίου Κουρτέση) που αποτελεί ανάληψη
νοµικής δέσµευσης.
Απώτερος στόχος της δράσης αυτής είναι η υποστήριξη οµάδων του πληθυσµού που πλήττονται ή
απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό µέσω ενός πλέγµατος παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών στο ∆ήµο Χαλανδρίου. Συγκεκριµένα, µέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου θα
εξασφαλίζεται, σε τακτική βάση, σε ωφελούµενα άτοµα που το έχουν ανάγκη, η δωρεάν παροχή
φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων. Μέσω της λειτουργίας της δοµής, θα
παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης µε στόχο την ενδυνάµωση και
κοινωνική ενσωµάτωση των ωφελουµένων.
Οι ειδικότερες προδιαγραφές λειτουργίας των δοµών καθορίζονται στην πρόσκληση µε Κωδικό
49 και αριθ. πρωτ. 206136/οικ. 6.1473/14-03-2012 (Α∆Α: Β443Λ-6Ρ5) της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», όπου µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να
ανατρέχει για περισσότερες πληροφορίες.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρµακείου καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν
αίτηση για τις εξής ειδικότητες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

301

ΠΕ Φαρµακοποιός

302

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

2
1
3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –
Κ4 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

301

ΠΕ Φαρµακευτικής

Πτυχίο Σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

302

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Πτυχίο Σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας

Πτυχίο Lower ή Proficiency

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος

Βεβαίωση Αναγγελίας Έναρξης
Επαγγέλµατος

301,302
301,302

301,302

301,302

Έως 30 ετών κατά την ηµεροµηνία
λήξης της προκήρυξης
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
Εκπληρωµένες.
Μόνο για τους άντρες

∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης
Τύπου Α (πλήρες).
Το Πιστοποιητικό Τύπου Α αφορά όσους
έχουν υπηρετήσει ή έχουν απαλλαγεί
νόµιµα από την υποχρέωση. Έκδοση µέσω
ΚΕΠ

Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής
ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει
ιθαγένεια κράτους –µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα

Πιστοποιητικό Γέννησης

301

Βεβαίωση η οποία αποδεικνύει ότι ο
υποψήφιος φαρµακοποιός είναι
άνεργος διότι η ειδικότητα αυτή δεν
εγγράφεται στα Μητρώο ΟΑΕ∆

Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα
δηλώνεται ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος
και ότι δεν έχει κάνει Έναρξη
Επιτηδεύµατος στην αρµόδια ∆ΟΥ

302

Εγγεγραµµένος στο Μητρώο ΟΑΕ∆

Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ σε ισχύ

301,302

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για κάθε ένα από τα κάτωθι κριτήρια υπάρχει αντίστοιχη µοριοδότηση ώστε να προκύψει η Συνολική
Βαθµολογία (ΣΒ) του κάθε ενδιαφερόµενου που αντιστοιχεί σε συνολικά 2000 µόρια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΩ∆

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΟΡΙΑ

K1

Κοινωνικοοικoνοµικά κριτήρια (χρονικό διάστηµα ανεργίας,
, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδηµα )

0,20

400

Κ2

Λοιπές γνώσεις/δεξιότητες και συµµετοχή σε εθελοντικές
δράσεις

0,10

200

Κ3

Εργασιακή εµπειρία σε επαγγελµατική θέση ή αντικείµενο
απασχόλησης συναφές µε το κύριο αντικείµενο του έργου

0,20

400

Κ4

Τυπικά προσόντα (δεύτερο πτυχίο σπουδών, δεύτερη ξένη
γλώσσα, εντοπιότητα)

0,30

600

Κ5

Συνέντευξη

0,20

400

1=100%

2000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΒ)

Για τον υπολογισµό της (ΣΒ) του κάθε ενδιαφερόµενου υποψηφίου, πολλαπλασιάζεται το κάθε κριτήριο
επιλογής µε τον αντίστοιχο συντελεστή και προστίθενται τα γινόµενά τους.
Η (ΣΒ) του υποψηφίου προκύπτει από τη σχέση:
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ΣΒ= (Κ1*0,20) + (Κ2*0,10) + (Κ3*0,20) + (Κ4*0,30) + (Κ5*0,20)
Μετά την επεξεργασία των αιτηµάτων και την αξιολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών βάσει των
κριτηρίων επιλογής Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης επιλέγει µε σειρά φθίνουσας
κατάταξης σε σχέση µε το (ΣΒ) τους υποψηφίους οι οποίοι καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω
κριτηρίων. Προκειµένου να γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη, οι επιλαχόντες θα ενηµερωθούν για
να προσέλθουν σε συνέντευξη η οποία θα αφορά αξιολόγηση του κριτηρίου Κ5.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη (ΣΒ) θα λαµβάνεται υπόψιν ο Βαθµός Πτυχίου και, αν αυτές
συµπίπτουν, θα λαµβάνεται υπόψιν ο συνολικός χρόνος Εργασιακής Εµπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

K1. Κοινωνικά Κριτήρια – Συνολικά Μόρια 400µονάδες
Ισχύει για όλους τους κωδικούς θέσεων εργασίας
Α. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Μέγιστο 150 µονάδες για 12 µήνες ανεργίας και άνω )
Μήνες
Μονάδες

1
0

2
0

3
0

4
20

5
30

6
40

7
50

8
65

9
75

10
100

11
120

12 και άνω
150

Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Μέγιστο 50 µονάδες )
Αριθµός τέκνων
3
4
5 και ανω άνω
Μονάδες
15
30
50

Γ. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(Μέγιστο 75 µονάδες )
Αριθµός τέκνων
1
Μονάδες
25

2
50

3 και άνω
75

∆. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Μέγιστο 75 µονάδες )
Αριθµός τέκνων
1
2
3 και άνω
Μονάδες
25
50
75

Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (Μέγιστο 50 µονάδες )
Κλίµακα Εισοδηµάτων
Εισόδηµα από 0,00 € έως και 6.900,00 €
Εισόδηµα από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €
Εισόδηµα από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €
Εισόδηµα από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €
Εισόδηµα από 22.000,01 € και άνω

Μονάδες
50
35
20
10
0
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K2. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – Συνολικά Μόρια 200Μονάδες
Ισχύει για όλους τους κωδικούς θέσεων εργασίας

Α. Πιστοποίηση Γνώσης Χειρισµού Η/Υ

Μονάδες

Αποδεικτικό Πιστοποίησης Πληροφορικής
από Αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης

100

Β. Συµµετοχή σε Εθελοντικές δράσεις

Μονάδες

Για οποιαδήποτε εθελοντική δράση,
βεβαίωση συµµετοχής

100

K3. Εργασιακή Εµπειρία ή Πρακτική Εργασία συναφές µε τον Τίτλο Σπουδών – Συνολικά Μόρια
600Μονάδες
Α. Εργασιακή Εµπειρία ή πρακτικής εργασία
Κωδικοί
Θέσεων

301 (25 µονάδες ανά µήνα)

Μήνες

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Μονάδες
Κωδικοί
Θέσεων

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

24 και
άνω
600

Μήνες
Μονάδες

1
50

10
500

11
550

12 και
άνω
600

302 (50 µονάδες ανά µήνα)
2
100

3
150

4
200

5
250

6
300

7
350

8
400

9
450

K4. Τυπικά Προσόντα µε Μοριοδότηση - Συνολικά Μόρια 600Μονάδες
Ισχύει για όλους τους κωδικούς θέσεων εργασίας)
A. ∆εύτερο Πτυχίο Σπουδών

ΠΕ/ΤΕ Πτυχίο Σπουδών ή Μεταπτυχιακό

Β. Ξένη Γλώσσα

∆εύτερη Ξένη Γλώσσα πιστοποιηµένη

Γ. Εντοπιότητα
Κάτοικος ∆ήµου Χαλανδρίου

Μονάδες

300

Μονάδες

200

Μονάδες
100
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K5. Συνέντευξη- Συνολικά Μόρια 400 Μονάδες

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΚΩ∆ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Κ1.Α

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από ΟΑΕ∆

Κ1.Β
Κ1.Γ

Οικογενειακή κατάσταση από ΚΕΠ

Κ1.∆

Κ1.Ε

Κ2.Α

Κ2.Β
Κ3.Α

Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το
οικονοµικό έτος 2012, για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από
1/1/2011 έως 31/12/2011 ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν
υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήµατος
θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΥΟ
Πιστοποίηση Γνώσης Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
(i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
Αποδεικτικό Πιστοποίησης Πληροφορικής από Αναγνωρισµένο Φορέα
Πιστοποίησης
Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά ή Συστατικές Επιστολές που να αποδεικνύουν
την εθελοντική δράση
Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα , για κάθε µήνα εµπειρίας απαιτούνται
20 ηµεροµίσθια ή Βεβαίωση Σχολής για την Πρακτική Εργασία µε την
χρονική διάρκεια

Κ4.Α

ΠΕ/ΤΕ Πτυχίο Σπουδών ή Μεταπτυχιακό

Κ4.Β

Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας

Κ4.Γ

Αντίγραφο Φωτοτυπία Λογ/σµού ∆ΕΚΟ ή Αντίγραφο Εκκαθαριστικού
2012 ∆.Ο.Υ που να αποδεικνύει την µόνιµη κατοικία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την υποβολή του Φακέλου Αίτησης Εργασίας, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να προσέρχονται κατά

τις εργάσιµες ώρες από 9:00 έως 13:00 στο:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μπενιζέλου 4 & Απόλλωνος , Τ.Κ. 10556 – Αθήνα
Υπόδειγµα της αίτησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του
φορέα [I.A.A.] (http://www.iaath.gr) καθώς και του ∆ήµου Χαλανδρίου (http://www.halandri.gr), όπου θα
βρίσκεται αναρτηµένο καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:
•

ΠΡΟΣ: (στοιχεία του φορέα και όνοµα της κοινωνικής δοµής)

•

Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα
επικοινωνίας.
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Μαζί µε την αίτηση υποβάλλονται συνηµµένα σε σφραγισµένο φάκελο:
1. Τα δικαιολογητικά των κριτηρίων επιλογής (Κ1,Κ2,Κ3,Κ4) που αναγράφονται στον
ΠΙΝΑΚΑ 2 και ΠΙΝΑΚΑ 4 της Ανακοίνωσης.
‘Ολα τα δικαιολογητικά να είναι νοµίµως επικυρωµένα , µαζί µε την αίτηση.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και
επιθυµητών προσόντων και σηµειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν
υπάρχουν). Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει τα όσα αναγράφει στο
βιογραφικό σηµείωµα όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον επιλεγεί.

Ο υποψήφιος σηµειώνει απ’ έξω από τον φάκελο τα στοιχεία αλληλογραφίας και την
Κοινωνική ∆οµή (π.χ Κοινωνικό Φαρµακείο) που ανήκει η θέση εργασίας.
Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση ΜΟΝΟ για µία θέση εργασίας ανά
Κοινωνική ∆οµή. Η αίτηση θα υποβάλλεται σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ φάκελο για κάθε Κοινωνική
∆οµή και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά µοριοδότησης θα αναρτηθεί τόσο στην έδρα του
φορέα όσο και στην ιστοσελίδα του και αυτή του ∆ήµου Χαλανδρίου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που
αναγράφονται παραπάνω.
Κατάθεση ενστάσεων είναι δυνατή εντός τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών προσωπικά στην έδρα
του φορέα µε αιτιολογηµένη επιστολή.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης θα
επανεξετάσει τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται για 15 ηµέρες τουλάχιστον.
Η διαδικασία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Τετάρτη 28/11/2012 και λήγει την Τετάρτη
12/12/2012. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης της
διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα
γραφεία του Φορέα [Γενικό Φιλόπτωχο Ταµείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών] στο τηλέφωνο:
2130174100, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Αθήνα, 28/11/2012

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
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