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Ανακήρυξη Ωφελουμένων
Πρακτικό Ανάρτησης
Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών «ΒΙΟΖΩ», «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ», στα πλαίσια της δράσης της: «ΒΙΟΖΩ - Δημιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Φθιώτιδας»
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 102.804 / 1 / 2012), ανάρτησε στις 20-7-2012 τους
πίνακες προσληπτέων ωφελουμένων, αποκλειομένων, και κατάταξης των υποψηφίων
στα γραφεία της ΒΙΟΖΩ:
•

Στην Αθήνα: ΜακΜίλλαν 10, 11144 Πατήσια στις 20-7-2012

•

Στην Λαμία Ζαλόγγου 3 στις 20-7-2012 και

•

Στις ιστοσελίδες της ΒΙΟΖΩ www.biozo.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.biozo.gr/node/14

Η καταχώρηση των υποψηφίων έγινε στο λογισμικό, που δόθηκε από την ΕΠΑΝΑΔΑΣΕΠ. Ο τρόπος κατάταξης έγινε ως ακολούθως:
1. 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.).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση
ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η
ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με
δημόσια κλήρωση.
Κατά των αποτελεσμάτων-πινάκων αυτών επιτρέπεται στους υποψήφιους η άσκηση
ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία
αρχίζει από την Δευτέρα 23 Ιουλίου και λήγει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012. Η ένσταση
κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6,
Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510). Αντίγραφο της ένστασης αποστέλλεται και στην
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ΒΙΟΖΩ:
Είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: cv_stylida@yahoo.gr
Είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: ΒΙΟΖΩ, Ταχυδρομική Θυρίδα 114, 35100 ΛΑΜΙΑ
Οι ωφελούμενοι καλούνται να έρθουν την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 στις 12 το μεσημέρι
στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Στυλίδας (Ελ Βενιζέλου 31 στη
Στυλίδα) για τις διαδικασίες της πρόσληψής τους.
Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από
προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»,
ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, 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.
Η ΒΙΟΖΩ, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή στα
απασχολούμενα πρόσωπα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους,
καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με
απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40
Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).
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Για το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ
Γιωργάκης Κωστής – Πρόεδρος
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