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01/10/2012 
Διαδικασία πρόσληψης ωφελουμένων Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 
την υπ’αριθμόν ΚΟΧ 86.907/1/2012 από την ΑΜΚΕ «ΕΛΙΞ - Προγράμματα 
Εθελοντικής Εργασίας» 
 
Η ΕΛΙΞ καλεί όλους τους ωφελούμενους που βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ της πράξης: 
 
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  
 
όπως προσκομίσουν από την Πέμπτη 04/10/2012 έως και την Πέμπτη 11/10/2012 
και ώρες 11:00 - 17:00 (εκτός Σαββατοκύριακου) συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα τα ακόλουθα έντυπα σχετικά με την αποδοχή της θέσης για την 
οποία έχουν επιλεγεί: 
 
α)  Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Θέσης Κοινωφελούς Εργασίας με τα εξής 
επισυναπτόμενα έγγραφα: 

 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (π.χ. φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου 
ασφάλισης ή εκτύπωση από το αρμόδιο ΙΚΑ) 

 Αποδεικτικό Α.Μ. ΙΚΑ (π.χ. φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου 
ασφάλισης ή εκτύπωση από το αρμόδιο ΙΚΑ) 

 Αποδεικτικό ΑΦΜ (π.χ. βεβαίωση ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) 
 
Β)  Το πρωτότυπο Δελτίο Ανεργίας τους 
 
Γ)  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ALPHA BANK  
 
Επιπλέον, όσοι από τους ωφελούμενους που βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ της παραπάνω Πράξης ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τη θέση εργασίας για την 
οποία έχουν επιλεγεί, τότε θα πρέπει να υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση Μη 
Αποδοχής, προκειμένου να είναι δυνατό να πληρωθεί η θέση από τον επόμενο 
άνεργο-ωφελούμενο στην κατάταξη και να μην χαθεί η θέση εργασίας. 
 
Όλα τα παραπάνω έντυπα των Υπεύθυνων Δηλώσεων βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα μας www.elix.org.gr και επίσης διατίθενται στη διεύθυνση της ΕΛΙΞ - 
Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, Βερανζέρου 15, τ.κ. 10677, Αθήνα 
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Η προσκόμιση των παραπάνω εντύπων γίνεται: 
με υποβολή (αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ωφελούμενο, ή από κάποιον άλλον 
αντί αυτού) στα γραφεία της ΈΛΙΞ στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, 
Βερανζέρου 15, 

τ.κ. 10677, Αθήνα, 
5ος Όροφος, 

Υπόψη Κας Γεωργίας Σαράντη 
 

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υποψηφίου προσληπτέου, ενημερώνεται ο 
αντίστοιχος επόμενος επιλαχών, ο οποίος οφείλει εντός τριών (3) ημερών από τη 
λήξη της παραπάνω προθεσμίας 11/10/2012, να αποδεχτεί τη θέση προσκομίζοντας 
τα αντίστοιχα έγγραφα.  Κατόπιν, θα εκδοθούν οι οριστικοί ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ για την Πράξη. 
 
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 τυχόν 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. 


