
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 
 
ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης της υπ' αριθµ. ΚΟΧ 5.202Β/1/2012 
ανακοίνωσης σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της 
πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – στο Υπόλοιπο της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού». 
Ο συνολικός αριθµός αιτήσεων για το Υπόλοιπο της ΠΕ Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 5.091 
για 1.007 θέσεις εργασίας,  εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 852 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 ΟΑΕ∆ 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. 

 

∆ιευκρινίσεις επί της διαδικασίας αξιολόγησης  

 
1. Οι επιδοτούµενοι άνεργοι µοριοδοτήθηκαν µε µηδέν (0) µόρια ως προς την 

κατάσταση ανεργίας Γ.1. Εξαιρούνται όσοι εντάσσονται στην κατηγορία β. 

νέος άνεργος, και µοριοδοτούνται µε 25 µόρια. 

2. Για τη µοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακή κατάσταση – µονογονεϊκή 

οικογένεια» Γ.2. α, επισηµαίνουµε ότι  µονογονέας είναι εκείνος που ασκεί στην 

πράξη και κατά αποκλειστικότητα ή µετά από ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή 

περισσοτέρων τέκνων. Όσοι ασκούν την επιµέλεια των τέκνων τους 

µοριοδοτούνται µε µηδέν (0) µόρια στο κριτήριο της µονογονεϊκής οικογένειας. 

3. Για τη µοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακό εισόδηµα» Γ.3. χρειαζόταν 

εκκαθαριστικό σηµείωµα του οικονοµικού έτους 2010, δηλαδή για τα εισοδήµατα 

που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως και 31/12/2009. Όσοι εκ παραδροµής 
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κατέθεσαν το εκκαθαριστικό σηµείωµα του οικονοµικού έτους 2011 (ή δεν 

κατέθεσαν καθόλου)  µοριοδοτήθηκαν µε µηδέν (0) µόρια και στον πίνακα 

µοριοδότησης έχουν ενταχθεί στην κατηγορία ε, για εισόδηµα από 22.000,01 

και άνω. 

4. Για τη µοριοδότηση του κριτηρίου «οικογενειακό εισόδηµα» Γ.3.,  σε 

περίπτωση που ο ωφελούµενος δεν ήταν υποχρεωµένος να υποβάλλει φορολογική 

δήλωση για το οικονοµικό έτος 2010, δηλαδή για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν 

από 1/1/2009 έως 31/12/2009, χρειαζόταν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 

θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ. Σε περίπτωση που δεν ήταν θεωρηµένη από 

την αρµόδια ∆ΟΥ, µοριοδοτήθηκε µε µηδέν (0) µόρια και στον πίνακα 

µοριοδότησης έχει ενταχθεί στην κατηγορία ε, για εισόδηµα από 22.000,01 και 

άνω. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η οποία αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. 
Εποµένως, οι ωφελούµενοι µπορούν από την Πέµπτη 15/11/2012 έως και τη 
∆ευτέρα 19/11/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσµάτων. Η ένσταση 
κατατίθεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 
14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. 

 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων, δηλαδή έως και την 23η/11/1012, να προσκοµίσουν 
αυτοπροσώπως τα εξής δικαιολογητικά:  

 

1. το έντυπο αποδοχής θέσης  µε το οποίο  αποδέχονται εγγράφως τη θέση 
εργασίας   (Υπόδειγµα 1),  
 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν εργάζονται, δε συµµετέχουν σε άλλο 
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα και ότι η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ 
(Υπόδειγµα 2),  
 

3. Φωτοτυπία επίσηµου εγγράφου όπου φαίνεται ο Α.Μ. ΙΚΑ (π.χ. βιβλιάριο 
υγείας, κάρτα ανεργίας κ.ά.), καθώς και 

4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού 
της Εµπορικής Τράπεζας (οι προσληπτέοι, εάν δεν έχουν, θα πρέπει να 
ανοίξουν λογαριασµό στην Εµπορική Τράπεζα) 

 

Οι προσληπτέοι µπορούν να προσκοµίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στα γραφεία 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, Αισώπου 24 & Προµηθέως, ηµέρες ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00,  και εναλλακτικά στις έδρες των εξής 
Συµπραττόντων Φορέων: 
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1. ∆ήµος Χαλκηδόνος:  
o Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Χαλκηδόνος (στον 1ο όροφο). Εθνικής 

Αντιστάσεως 36, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
2391330159 και 2391330101, κα  Γαντά Όλγα 

o Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆. Κ. Χαλκηδόνας, (στον 2ο όροφο). Τέρµα 
Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 57007, Τηλ. επικοινωνίας: 2391330227,  κα 
Νεραντζάκη Έφη 

o Στο Κοινοτικό Κατάστηµα της ∆. Κ.  Γέφυρας (στον 1ο  όροφο στο Γραφείο 
∆ιασύνδεσης) ∆ηµοκρατίας 25, Τ.Κ. 57011, Τηλ. επικοινωνίας: 2310715971 

o Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αγίου Αθανασίου (στον 1ο όροφο)   Ρήγα Φεραίου 
78,  Τ.Κ 57003 Τηλ. επικοινωνίας: 2313300173, Κο Χατζόπουλο 
Κωνσταντίνο 

2. ∆ήµος Λαγκαδά: ∆ηµαρχείο Λαγκαδά  Ν. Παπαγεωργίου 2   ΤΚ: 57200   1ος 
όροφος 

3. Ιερά Μητρόπολις Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης: 27ης Οκτωβρίου 1, Λαγκαδάς,  
στη Γραµµατεία  

4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Άγιος Παντελεήµων»: 
7ο χλµ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, στο Πρωτόκολλο 

5. ∆ήµος Βόλβης: ∆ηµαρχείο Σταυρού Τ.Κ. 57 014 τηλ. 2397330222 (κος 
Απόστολος Πράπας) 

6. ΟΠΑΠ Βόλβης: ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βρασνών στην Πλατεία στον 1ο όροφο. 
τηλ. 23970 - 21733 και 23970-21727 (κα Αιµ. Βέντα και κα Αικ. Χαϊδάρη)  

7. ∆ΕΥΑ Βόλβης: ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροβάλτας στον 1ο όροφο, Τ.Κ. 57021 
τηλ. 2397021812 (κα Αλ. Λεµονίδου) 

8. ΟΚΠΑΠ Βόλβης: ∆ηµοτικό Κατάστηµα Απολλωνίας, Τ.Κ. 57014, τηλ. 23930 
41207 (κα Βασ. Κυριάκου) 

9. ∆ήµος Θέρµης:  Ταβάκη 28 Θέρµη,  τηλ:    2310  466639 
10. ∆ήµος Ωραιοκάστρου: στο ∆ηµαρχείο Ωραιοκάστρου 
11. Εργάνη – Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης των Γυναικών: Καραβαγγέλη 

1, Συκιές, τηλ. 2310 621166, ώρες εξυπηρέτησης 10:00 – 13:00     
12. Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας Βόλβης : Σωκράτη Τσακάλη 21, 

Λαγκαδάς, τηλ: 23940 24553, ώρες εξυπηρέτησης 09:00 – 14:00. 
 
Στις περιπτώσεις µη εµφάνισης του υποψηφίου, ενηµερώνεται ο επιλαχών, ότι εάν δεν 
προσέλθει εντός 5 ηµερολογιακών ηµερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και 
αντικατάστασής του. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας των 5 ηµερών εκδίδεται ο 
οριστικός πίνακας προσληπτέων και υπογράφονται οι συµβάσεις εργασίας. 
 
Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νοµιµότητας ή κατ’ ένσταση ελέγχου 
του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια  να 
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. 
 
Υπενθυµίζεται και πάλι, ότι κάθε ωφελούµενος µπορεί να απασχοληθεί σε µία θέση 
εργασίας έως πέντε (5) µήνες µέσα σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 
 
 
 


