ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων
Πληροφορίες : Κύρκου Μαρία
Τηλέφωνο : 26510-94862
E-mail : syd.elpidazois@gmail.com

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΔ
Τυπικά προσόντα για θέση Υπαλλήλου Καθαριότητας

α/α

1

2

Τυπικό Προσόν
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλ απολυτήριο τριταξίου
Γυμνασίου ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής
ΝΔ580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Ηλικία μέχρι 50 ετών ( ημερομηνία γέννησης μετά 1/1/1970)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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Αρ. Πρωτ.
103/20-7-2020

1

Χρόνος ανεργίας(10 μονάδες για 4 συνεχείς
πλήρεις μήνες ανεργίας)

2

Ανήλικα τέκνα (2 μονάδες για καθένα από τα
ανήλικα τέκνα μέχρι 5 τέκνα)

3

Γονέας αναπήρου τέκνου

Απόφοιτος από αναγνωρισμένο πρόγραμμα
απεξάρτησης με διάστημα από την αποφοίτηση
τουλάχιστον δυο (2) έτη
4
ή λήπτης υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΚοιΣΠΕ
που χρήζουν κοινωνικής επανένταξης

0 ή 10
βαθμοί
0 έως 10
βαθμοί
0 ή 10
βαθμοί

0 ή 10
βαθμοί

5

Εκτίμηση-Αξιολόγηση ΠροσωπικότηταςΠροσωπική συνέντευξη

0 έως 40
βαθμοί

6

Εντοπιότητα (Δημότες Δήμων Ηπείρου)

0 ή 10
βαθμοί

7

Βαθμός Απολυτηρίου

5έως 10
βαθμοί

Σύνολο
Σειρά Κατάταξης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

5-100 βαθμοί

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μία/ένας (1) υποψήφιος/α είναι επιτυχών/ούσα και τρεις (3) επιλαχόντες/ούσες .
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της δομής. Εφόσον προκύψουν επί πλέον ανάγκες θα καλυφθούν από τον πίνακα κατάταξης ο
οποίος θα ισχύει για ένα (1) έτος.
Τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν στον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίησή τους (έως την 16:00 της τελευταίας ημέρας). Η απόφαση της διοίκησης επί της
ένστασης κοινοποιείται στον/ην ενιστάμενο/η αυθημερόν.

Η δημοσιοποίηση της βαθμολογίας των υποψηφίων αφορά μόνο τη συνολική και όχι την επιμέρους βαθμολογία λόγω ύπαρξης κοινωνικών
κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Ο/Η αιτών/ούσα έχει
δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με την επιμέρους βαθμολόγησή του.

Ιωάννινα, 13/8/2020
Για την ΑΜΚΕ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ»
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστασία Μπέγκα
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