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Δράσεις ΒΙΟΖΩ και Δήμου Στυλίδας για την

Αποκατάσταση Και Ανάδειξη Αστικού
Ιστού, Βιοποικιλότητας Και
Οικοσυστημάτων Ανατολικής Φθιώτιδας
Δημιουργία 45 θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
Η ΒΙΟΖΩ σε συνεργασία με τον Δήμο Στυλίδας θα προχωρήσει σε πρόσληψη
45 ανέργων είτε αγροτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, στα πλαίσια προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό
Φθιώτιδας, στις περιοχές του Δήμου Στυλίδας. Με σκοπό την αποκατάσταση
και ανάδειξη αστικού ιστού, βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων Ανατολικής
Φθιώτιδας.
Χώρος εργασίας: Δήμος Στυλίδας, όλη η Ανατολική Φθιώτιδα.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε
(5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Αμοιβή: Οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας 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.
Οι ωφελούμενοι πρέπει 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 και
•
Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι
στον ΟΓΑ, που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν
ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα
που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Περισσότερες πληροφορίας και διευκρινίσεις για τις θέσεις εργασίας, τα
απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής παρέχονται:
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση: ΜακΜίλλαν 10, Τ.Κ. 111 44
ΑΘΗΝΑ,

β) στο Δήμο Στυλίδας (Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 35300 ΣΤΥΛΙΔΑ Ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ),
γ) στην ιστοσελίδα της ΒΙΟΖΩ (www.biozo.gr) στην επιλογή εργασία
(http://www.biozo.gr/node/14)
δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
(www.epanad.gov.gr) και
ε) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση, που θα
βρούν στα προαναφερόμενα σημεία και να την υποβάλουν, αποκλειστικά
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΒΙΟΖΩ, Ταχυδρομική Θυρίδα 114, 35100 ΛΑΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Δευτέρα 11 Ιουνίου και
ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής.
Την αναλυτική ανακοίνωση, την αίτηση συμμετοχής και τις οδηγίες
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν στα προαναφερόμενα σημεία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
στα τηλέφωνα: 2238-350100 είτε 6979-734591 (Cosmote WHAT'S UP) είτε
6945-107638 (Vodafone CU) και ώρες 12.00 μέχρι 15.00 (αρμόδιος κ. Γ.
Κωστής).
Αθήνα, 1-6-2012
Για το Δ.Σ. της ΒΙΟΖΩ
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