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 793 θέσεις για τα hot spots

Βγαίνουν τα οκτάμηνα της Κοινωφελούς για το hot spot της Μόριας αλλά και το Δήμο Λέσβο
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 - 12|03|2016 00:13

Ανακοινώθηκε και επίσημα η επικείμενη προκήρυξη του προγράμματος 8μηνης τελικώς εργασίας, η οποία θα «τρέξει» σε
δύο στάδια και κατανέμει θέσεις εργασίας για ανέργους για τα hot spots, τα Κέντρα Φιλοξενίας καθώς και για οποιαδήποτε
άλλη δομή πρόκειται να δημιουργηθεί στη χώρα.

Ανακοινώθηκε και επίσημα η επικείμενη προκήρυξη του προγράμματος 8μηνης τελικώς εργασίας, η οποία θα «τρέξει» σε
δύο στάδια και κατανέμει θέσεις εργασίας για ανέργους για τα hot spots, τα Κέντρα Φιλοξενίας καθώς και για οποιαδήποτε
άλλη δομή πρόκειται να δημιουργηθεί στη χώρα.

Σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν 2.297 θέσεις από τις περίπου 5.000 συνολικά, με το Δήμο Λέσβου να αναμένει περί τις
793 θέσεις.

Απ’ αυτές, οι 493 θα απασχοληθούν αποκλειστικά στις δομές φιλοξενίας προσφύγων της Λέσβου και οι υπόλοιποι 300 στο
Δήμο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ξεκάθαρα αν θα καλύψουν ειδικότητες που ενδεχομένως προορίζονται και αυτές
για το hot spot της Μόριας.  

Οι θέσεις 
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων,
κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών,
βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών
καθηκόντων.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες
αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ
(ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για
τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής
αμοιβής.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν
μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης ύψους 200 ευρώ.

Έντυπη έκδοση της εφημερίδας Εμπρός

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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