ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12
Τ.Κ. 106 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3303060
e- mail: info@epeksa.gr

Αθήνα, 19/12/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 806

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 19/2/2015), ενός (1)
ατόμου για την υλοποίηση του έργου «Επιστημονική Εταιρεία για την
Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη _ Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου
Αττικής & Λυκόβρυσης - Πεύκης», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν ανά κοινωνική δομή (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κωδικός θέσης

Δομή

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

402

Κοινωνικό
Φαρμακείο

ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα

402

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού.
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει
χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν 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

να είναι άνεργοι/ες νέοι/ες έως 30 ετών.
 να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, στα
Τυπικά Προσόντα και στα Κριτήρια Αξιολόγησης. Τα Τυπικά Προσόντα
αφορούν στα Απαιτούμενα Προσόντα, σύμφωνα με τη Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, ελέγχονται και ανάλογα με το αν ο/η υποψήφιος/-α διαθέτει
τα ζητούμενα προσόντα συμμετέχει στην επόμενη φάση αξιολόγηση, αλλιώς
στην αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται.


Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων


Πρόσθετες γνώσεις / δεξιότητες και συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις



Κοινωνικά Κριτήρια (χρονικό διάστημα ανεργίας, ατομικό εισόδημα,
μέλος ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οικογενειακή κατάσταση κλπ).



Εργασιακή εμπειρία (προηγούμενη προϋπηρεσία σε επαγγελματική θέση
ή αντικείμενο απασχόλησης συναφή με το αντικείμενο της
συγκεκριμένης κοινωνικής δομής)



Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά (επικοινωνία, ικανότητα ανταπόκρισης
στις απαιτήσεις του έργου, επαγγελματικοί στόχοι – ενδιαφέρον,
συνολική παρουσία του)

 Βαθμός Εντοπιότητας
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης ελέγχονται κι εν συνεχεία, με εξαίρεση αυτού της
Εντοπιότητας, βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α

1.

Κατηγορία
Κριτηρίων
Αξιολόγησης

Κριτήριο
Αξιολόγησης

Ανάλυση

Πρόσθετες
γνώσεις/
Δεξιότητες

Πρόσθετοι Τίτλοι
Σπουδών

Ανάλογα με το βαθμό συνάφειας
με το αντικείμενο του Έργου

Βαθμό

Κλιμάκ

ς

ωση

0-25
Χρήση Η/Υ

Ανάλογα με την κάλυψη των
ενοτήτων πιστοποίησης
δεξιοτήτων μέσω
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών

0-25

Συμμετοχή σε
Προγράμματα
Κατάρτισης/ Δια
Βίου Μάθησης

Ανάλογα με το πλήθος
συμμετοχών σε σχετικές
δραστηριότητες.

0-20

Συμμετοχή σε
Εθελοντικές Δράσεις

Ανάλογα με το βαθμό κοινωνικής
και εθελοντικής συμμετοχής σε
συναφείς δράσεις

0-30

Μερικό Σύνολο :

100

2.

Εργασιακή
Εμπειρία

Συνάφεια με το
Αντικείμενο του
Έργου

Επαγγελματική
Προϋπηρεσία

Από 0 έως 2 έτη
Από 2 έως 4 έτη

20
50

Από 4 έτη και πάνω

50

Από 0 έως 2 έτη

20

Από 2 έως 4 έτη

50

Από 4 έτη και πάνω
Μερικό Σύνολο :
3.

Κοινωνικά
Κριτήρια

Χρόνος Ανεργίας

30
50

100

Από 0 έως 6 μήνες
Από 6 έως 12 μήνες

Εισόδημα

30

10
30

20

Από 12 μήνες και πάνω

30

Από 0 έως 5.000€

30

Από 5.000€ έως 9000€

30

Άνω των 9.000€

20
0

Αρχηγός
Μονογονεϊκής
Οικογένειας

15

Α.Μ.Ε.Α.

15

Μέλος άλλων
Ευάλωτων
Κοινωνικά Ομάδων

10

Μερικό Σύνολο :
4.

Αναπτυξιακά
Χαρακτηριστι
κά
(Συνέντευξη)

Επικοινωνία

Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
των υποψηφίων αξιολογούνται
κατά τη προσωπική συνέντευξη
από την Επιτροπή Αξιολόγησης

100

0-25

Ανταπόκριση στις
Απαιτήσεις του
Έργου

0-25

Επαγγελματικοί
Στόχοι – Ενδιαφέρον

0-25

Συνολική Παρουσία

0-25
Μερικό Σύνολο :

100

Μετά τη παραλαβή των αιτήσεων ακολουθεί έλεγχος των απαιτούμενων
αποδεικτικών στοιχείων και ακολουθεί η διαδικασία προγραμματισμένων
συνεντεύξεων για τους υποψήφιους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια
επιλογής. Η επιλογή των έμμεσα ωφελουμένων γίνεται με βάση το ακόλουθο
σύστημα μοριοδότησης:

Κριτήρια

Περιγραφή

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1

Λοιπές Γνώσεις Δεξιότητες

0,20

Κ2

Εργασιακή Εμπειρία

0,25

Κ3

Κοινωνικά Κριτήρια

0,25

Κ4

Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας

0,30

Για τον υπολογισμό της Συνολικής Βαθμολογίας (ΣΒ) των έμμεσα
ωφελουμένων, το κάθε κριτήριο βαθμολογείται από 1 έως 100,
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και προστίθενται
τα γινόμενα τους.
Ο Συνολικός Βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από τη σχέση:
ΣΒ=(Κ1*0,20)+(Κ2*0,25)+(Κ3*0,25)+(Κ4*0,30).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία βαθμολόγησης και πριν τη σύνταξη του
Πίνακα Κατάταξης λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας με
βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) οι δημότες των Δήμων που θα λειτουργήσουν οι Δομές
β) οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής
γ) οι κάτοικοι των υπόλοιπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να
προσκομίσουν 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.).



Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).



Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων
χωρών).



Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το
γνήσιο υπογραφής, περί ανεργίας και μη έναρξης επιτηδεύματος.



Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.



Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης οικονομικού Έτους 2013



Απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή απόφαση των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας,

με την οποία

θα πιστοποιείται το ποσοστό

και το είδος της αναπηρίας. (ΑΜΕΑ)


Βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό
δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτικό ίδρυμα, από την οποία θα προκύπτει ότι
ο υποψήφιος είναι, ή διατέλεσε στο παρελθόν, χρήστης ναρκωτικών ή
άλλων ουσιών (άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες).



Βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή αρμόδια υγειονομική
υπηρεσία από την οποία θα προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι φορέας
του ιού HIV (οροθετικοί).



Βεβαίωση του Δ/ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος από την οποία
θα προκύπτει ο εγκλεισμός του εργαζόμενου στο σωφρονιστικό
κατάστημα, ή αποφυλακιστήριο

που έχει εκδοθεί την τελευταία

πενταετία από το οποίο θα προκύπτει η συνεχής φυλάκιση του
εργαζόμενου

τουλάχιστον

για

6

μήνες

(φυλακισμένοι,

αποφυλακισμένοι).


Εάν

Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης,
ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (για την
απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας).

η

εργασιακή

εμπειρία

αποτελεί

απαιτούμενο

σύμφωνα

με

την

ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την
ειδικότητα

πρόσληψης

(με

ή

χωρίς

άδεια

άσκησης

επαγγέλματος)

οι

υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί,
ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα
δικαιολογητικά

απόδειξης

της

ζητούμενης

εμπειρίας

(π.χ.,

βεβαίωση

ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση εργοδότη, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.

Υποβολή Αιτήσεων
Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 19/12/2013 έως τις
10/01/2013. Οι ενδιαφερόμενοι

θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική

«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να προσκομίσουν αυτήν με τα αναγκαία
δικαιολογητικά 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:
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία:
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Κλεισόβης 12,
Αθήνα Τ.Κ. 106 77
(τηλ. επικοινωνίας: 210-3303060).

Έκδοση Αποτελεσμάτων & υποβολή ενστάσεων
Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή
Επιτροπή Επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφηκε.
Ο Δικαιούχος «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε
αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων, προβαίνει στην

αξιολόγησή τους, τη σύνταξη Πίνακα Κατάταξης και την ανάρτησή του στο
διαδίκτυο. Με βάση αυτόν προσκαλεί για ανάληψη εργασίας ίσο αριθμό
ωφελουμένων με τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης. Από τον ίδιο Πίνακα
αντικαθιστά ωφελούμενους που ενδεχομένως παραιτούνται & εξετάζει (η
Επιτροπή Ενστάσεων) τυχόν ενστάσεις που θα προκύψουν. Η υποβολή
ενστάσεων γίνεται σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απάντηση τους από την Επιτροπή
Ενστάσεων σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων.
Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων οι
επιλεχθέντες ωφελούμενοι αποδέχονται εγγράφως τη θέση απασχόλησης. Σε
αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα και αντικαθίστανται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2103303060, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 15:00 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.epeksa.gr.

