
 

                                                                                                                                                27 Αυγούστου  2012                                                                 

                                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                               
.              .             ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                              
.                           ΑΠΟ  «ΜΚΟ  Πράσινο+Μπλε»  ΚΟΧ 52701/1/2012 

 

  Η «Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε», ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της 
υπ’ αρ. 52701/1/2012 Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) ανακοίνωσης  σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου 

χρόνου για την υλοποίηση της πράξης  «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα (Νοµός) Αιτωλοακαρνανίας στα 
πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013.   

  Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων ανήλθε σε  2.452 συνολικά για όλο το πρόγραµµα και αφορά  στη δηµιουργία       
580 συνολικά θέσεων απασχόλησης, για τους ∆ήµους  Αγρινίου (400 θέσεις προκηρυγµένες 367 επιλεχθέντες), 
Μεσολογγίου (25 θέσεις προκηρυγµένες 24 επιλεχθέντες), Ναυπακτίας (110 θέσεις προκηρυγµένες 95 επιλεχθέντες) και 
Θέρµου (45 θέσεις προκηρυγµένες 44 επιλεχθέντες)µέσω της πρόσληψης ανέργων µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου 
χρόνου πεντάµηνης διάρκειας, µε σκοπό την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τοµείς του 
περιβάλλοντος και του πολιτισµού.                                                                                                                                                        

.   Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία η « ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε» θα προσλάβει τους ανέργους και θα τους 
διαθέσει στους συµπράττοντες φορείς (∆ήµοι Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Θέρµου) για την υλοποίηση 
έργων και δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα. Το περιεχόµενο του προγράµµατος, το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και                   
οι αρµοδιότητες του κάθε φορέα αποτυπώνονται στα µνηµόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί µε τους 
συµπράττοντες φορείς. 

 

Οι υποψήφιοι µπορούν να ενηµερωθούν ανατρέχοντας στους πίνακες αποτελεσµάτων, οι οποίοι                                   

αναρτήθηκαν τη ∆ευτέρα 27/08/2012  :   
 

1. στα γραφεία του ∆ικαιούχου, ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε (Μεναίχµου 1 Ναύπακτος- εργάσιµες 09.30πµ έως14.00 µµ) 
  

2. στην ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου www.prasinomple.gr  
�στην εικόνα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού ΕΣΠΑ 2007-2013»  όπου είναι διαθέσιµες και άλλες  λεπτοµέρειες. 

 

3. στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» www.epanad.gov.gr και 
 

4. στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr  ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή:   
        Έντυπα αιτήσεων � ∆ιαγωνισµών Φορέων � Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). 

 

5. στις ιστοσελίδες των ∆ήµων Αγρινίου www.cityofagrinio.gr , Ι.Π. Μεσολογγίου www.messolonghi.gr, 

Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr και Θέρµου www.thermo.gov.gr  καθώς και στους κατά τόπους ΟΑΕ∆. 
 

 

 

 

 

 



Η Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ανάρτησής τους στα γραφεία του ∆ικαιούχου. δηλ. έως και 30/08/12  

 

 Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π.  

(Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)  µια και η όλη διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραµµα 

κοινωφελούς εργασίας, τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π.   

 

Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε  θα ενηµερώσει τηλεφωνικά όλους τους προσληπτέους, προκειµένου να ενηµερωθούν και 
υποψήφιοι  που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή διαµένουν σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

 
Εντός δέκα (10)  ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων , δηλαδή µέχρι και  06 Σεπτεµβρίου 
2012, οι προσληπτέοι, έχουν υποχρέωση να αποστείλουν στη ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε  ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
Μεναίχµου 1 - τκ 30 300  Ναύπακτος ή µε fax στο 26340 25015 &16,  Υπεύθυνη ∆ήλωση περί Αποδοχής ή µη 
Αποδοχής της θέσης την οποία µπορούν να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά από τις προ αναφερόµενες ιστοσελίδες της 
ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε , ∆ήµων κ.α..  

 

Τάσος Ξύδης 

∆ιαχειριστής ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε 

 


