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Ανοικτή Επιστολή
προς όλους τους συµµετέχοντες µε την αίτηση τους
στο πρόγραµµα της «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης

σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Αττικής»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων σας αντιµετωπίσαµε τα εξής:

1. Κατηγορία ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ
Ο υπολογισµός της ηλικίας, µας υποδείχθηκε από το ΑΣΕΠ, να γίνεται ως εξής: π.χ
κατάθεση αιτήσεων προκήρυξης από 1-10 Αυγούστου 2012. Ηµεροµηνία υπολογισµού
ηλικίας θα είναι η 10η Αυγούστου 2012. Εάν ο υποψήφιος γεννήθηκε την 10/07/1982,
θεωρείται µεγαλύτερος των 30 ετών. Εάν ο υποψήφιος γεννήθηκε την 11/08/1982,
θεωρείται 30 ετών.
2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, για την απόδειξη της εντοπιότητας:
Σύµφωνα µε τις οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης από το ΑΣΕΠ, αναφερόταν ρητά σε
βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, δηλαδή σε έντυπο, που εκδίδουν όλοι οι δήµοι της Ελλάδας,
και το οποίο αναφέρει την διεύθυνση κατοικίας του δηµότη. Παρατηρήθηκε ότι κάποιοι από
εσάς, υπόβαλαν Πιστοποιητικό εντοπιότητας στο οποίο δεν υπήρχε αναφορά στην
διεύθυνση κατοικία σας στο ∆ήµο. Κάναµε δεκτές όλες τις βεβαιώσεις (Πιστοποιητικό
Γεννήσεως, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας,
Πιστοποιητικό εντοπιότητας κ.λ.π), που σαφέστατα ανέγραφαν την διεύθυνση κατοικίας σας
στον ∆ήµο. ∆υστυχώς απορρίψαµε τις άλλες. (άρθρο 14 και 15 και 277 του Ν. 3463/2006
Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων).
2. Για την µονογονεϊκή οικογένεια:

Η σχετική νοµοθεσία, δεν αποδέχεται σαν µονογονείς, εκείνους, που είναι απλά χωρισµένοι
και έχουν την επιµέλεια των παιδιών τους, µε σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Παράδειγµα
µονογονέα είναι η χήρα, που τα παιδιά της είναι ανήλικα.
3. Για το εισόδηµα:
∆υστυχώς, αρκετοί υπέβαλαν, εκκαθαριστικό ή Υπεύθυνη ∆ήλωση άλλων ετών και όχι του
Οικονοµικού Έτους 2010, που ζητούταν από την προκήρυξη, και πήραν µηδέν µόρια στο
κριτήριο Γ3. Στο υπολογισµό του εισοδήµατος, προσθέτονται τα εισοδήµατα και των δύο
συζύγων.
4. Για τις θέσεις απασχόλησης, που δηλώσατε:
Αρκετοί δηλώσαν θέσεις, για τις οποίες δεν διέθεταν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά
περιγράφονταν στην εγκεκριµένη από το ΑΣΕΠ προκήρυξη. Στο πίνακα κατάταξης, θα
διαπιστώσετε ότι οι θέσεις αυτές δεν αναφέρονται, για αυτό ακριβώς τον λόγο.
Σας ευχαριστούµε για την συµµετοχή σας και προσδοκούµε µαζί σας στο άνοιγµα
νέων θέσεων εργασίας, άµεσα και µε συντοµότερες (πάντα υπό τον έλεγχο του
ΑΣΕΠ) διαδικασίες.
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