ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΟΥ 2 /2018
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζην πιαίζην ηνπ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 Μέηξν 19
«ηήξημε γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ Leader (ΣΑΠΣνΚ-Σνπηθή Αλάπηπμε κε
Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ) & ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο &
Θάιαζζαο 2014-2020 Πξνηεξαηόηεηα 4 «Αύμεζε ηεο Απαζρόιεζεο & ηεο Δδαθηθήο
πλνρήο» ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΔΙΑ (ΔΣΘΑ)
Σ ν Κέ λ ηξν Αλ άπ η πμε ο Απ αζ ρόι εζε ο & Δ παγ γ ει κ αη ηθ ήο Κ αη ά ξη ηζε ο &
Σ ερλ νι νγ ία ο Ν.  άκν π Α. Δ
ΑΝ ΑΚ Ο ΙΝΧ Ν ΔΙ
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δύν (2)
αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΟΚ-CLLD/LEADER):
Α) ηήξημε γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ LEADER (ΣΑΠΣνΚ-Σνπηθή Αλάπηπμε κε
Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ) ηνπ ΠΑΑ 2014-2020
Β) θαη ηεο Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε ηεο Απαζρόιεζεο θαη ηεο Δδαθηθήο πλνρήο»
ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020, ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο Απαζρόιεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο θαη Σερλνινγίαο Ν. άκνπ Α.Δ. πνπ εδξεύεη ζην Ν. άκνπ, κε ηα αληίζηνηρα
απαηηνύκελα πξνζόληα:
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο
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102

Τπεξεζία

Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ ΑΜΟΤ Α.Δ.

Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ ΑΜΟΤ Α.Δ.

Έδξα
ππεξεζίαο

ΑΜΟ
Ν. άκνπ

ΑΜΟ
Ν. άκνπ

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Αξηζκό
ο
αηόκσ
λ

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνπ

Έλα (1) έηνο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο έσο ηε ιήμε ηεο
πξάμεο

1

ΠΔ Γεσπφλνπ

Έλα (1) έηνο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή
παξάηαζεο έσο ηε ιήμε ηεο
πξάμεο

1

Δηδηθόηεηα

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

101

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Πνιηηηθψλ Σπνπδψλ (απφ Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ)
κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ
θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Σπνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή
Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο
Αλάιπζεο ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Τνπξηζκνχ ή Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
Τξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ε
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
γ) Γλψζε Φεηξηζκνχ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ii)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
δ)
Δμεηδηθεπκέλε
εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ
ελφο
(1)
έηνπο
ζηελ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Αγξνηηθή αλάπηπμε.

πινπνίεζε

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο
(πξψελ Τερλνινγίαο θαη Σπζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε
Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 19961997) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Σπνπδψλ (απφ Μάην 2008
κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ή
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ
Σρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Σπνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ
Σπνπδψλ ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ
θαη Τξνθίκσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη
Σηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο
Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ
θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ή Ναπηηιηαθψλ Σπνπδψλ ή
Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Υπεξεζηψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο
Τνπξηζκνχ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006
κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Τξνθίκσλ) ή
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ή
Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή Σηαηηζηηθήο ή Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο
Δπηζηήκεο ή Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Μαζεκαηηθψλ Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε Σηαηηζηηθήο θαη
Αλαινγηζηηθψλ-Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Τερλνινγίαο θαη Σπζηεκάησλ
Παξαγσγήο ή Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Τξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ
Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
γ) Γλψζε Φεηξηζκνχ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ii)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
102
α) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσπφλνπ Τκήκαηνο : Γεσπνλίαο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Εσηθήο Παξαγσγήο
ή Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη
Υδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο θαη Εσηθήο
Παξαγσγήο ή Γεσπνληθήο
Βηνηερλνινγίαο (πξψελ Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο) ή Βηνηερλνινγίαο ή
Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (πξψελ
Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο) ή Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ (πξψελ Γεσξγηθψλ
Βηνκεραληψλ) ή Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο
Μεραληθήο (πξψελ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο) ή Δγγείσλ Βειηηψζεσλ
θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή Γεσπνλίαο Εστθήο Παξαγσγήο θαη Υδάηηλνπ
Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Υδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ
Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα
ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο
(Π.Σ.Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,
β) Βεβαίσζε Σπλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ έλαξμεο άζθεζεο ηνπ Γεσηερληθνχ
Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ ή Βεβαίσζε άζθεζεο Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο
εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ.
γ) Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
δ) Γλψζε Φεηξηζκνχ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ii)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
ε)
Δμεηδηθεπκέλε
εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ
ελφο
(1)
έηνπο
ζηελ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Αγξνηηθή αλάπηπμε.

πινπνίεζε

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσπφλνπ Τκήκαηνο : Γεσπνλίαο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο
Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Εσηθήο Παξαγσγήο
ή Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη
Υδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο θαη Εσηθήο
Παξαγσγήο ή Γεσπνληθήο
Βηνηερλνινγίαο (πξψελ Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο) ή Βηνηερλνινγίαο ή
Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (πξψελ
Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο) ή Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ (πξψελ Γεσξγηθψλ
Βηνκεραληψλ) ή Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο
Μεραληθήο (πξψελ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο) ή Δγγείσλ Βειηηψζεσλ
θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή Γεσπνλίαο Εστθήο Παξαγσγήο θαη Υδάηηλνπ
Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Υδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ
Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα
ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο
(Π.Σ.Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,
β) Βεβαίσζε Σπλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ έλαξμεο άζθεζεο ηνπ Γεσηερληθνχ
Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ ή Βεβαίσζε άζθεζεο Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο
εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ.
γ) Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
δ) Γλψζε Φεηξηζκνχ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ii)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνπ
ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα, νη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ΑΜΟΤ
(άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν. 4057/2012).
ΔΜΠΔΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην
δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ηνπ είδνπο ηεο
εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε σο ηππηθφ πξνζφλ
πξφζιεςεο.
Πέξαλ ηνπ είδνπο θαη ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη
από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε σο ηππηθό πξνζόλ πξόζιεςεο, βαζκνινγείηαη επίζεο θαη ε
εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ
πξνο πιήξσζε ζέζεσλ, γηα ην ππνιεηπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο
ηνπ βαζκνινγνύκελνπ θξηηεξίνπ ησλ ζπλνιηθά πέληε (5) εηώλ εκπεηξίαο.
ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ
Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην
δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν
ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧ
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Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ
ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο.
Γηα ηελ απφδεημε ηόζν ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο φζν θαη
ηεο εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν
ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε
Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Φξφλνπ (ΣΟΦ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά
απφδεημεο εκπεηξίαο.
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε: πξηλ θαη κεηά ηελ απόθηεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ
εηδηθφηεηαο Γεσπόλνπ (βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην
ΓΔΩΤΔΔ), σο εμήο:
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Υξόλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ ηελ ιήςε ηνπ
πηπρίνπ κέρξη θαη 29-6-2002 ιακβάλεηαη ππφςε, δηφηη κέρξη
ηελ εκεξνκελία απηή δελ απαηηείην άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο.
Γηα ηελ απφδεημε ηφζν ηεο θαηά πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλεο
εκπεηξίαο φζν θαη ηεο εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή
κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β
ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ
Σπκβάζεσλ
εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Φξφλνπ (ΣΟΦ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.

Ο ρξόλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ 30-6-2002 θαη
κεηά ιακβάλεηαη ππφςε κόλν εθόζνλ έρεη δηαλπζεί κε
βεβαίσζε (λ. 3919/2011) θαη πξνζκεηξείηαη κεηά ηελ
απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο
Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηά πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλεο
εκπεηξίαο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α (1) θαη Α (2)
αζξνηζηηθά ή Δηδηθέο Πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ
Σπκβάζεσλ
εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Φξφλνπ (ΣΟΦ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή
κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε
Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ
Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ
Σπκβάζεσλ
εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Φξφλνπ (ΣΟΦ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
Όζνη ππνςήθηνη έρνπλ ζπλερόκελε πξνϋπεξεζία ζηνλ ίδην
εξγνδφηε πνπ άξρηζε πξηλ ηελ 30-6-2002 θαη απέθηεζαλ ην
δηθαίσκα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο
Γεσπφλνπ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν (κεηά ηελ 30-6-2002) θαη
πάλησο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ,
πξέπεη λα δειώζνπλ ζε ρσξηζηή ππεύζπλε δήισζε ηε
ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Όηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο
θηήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο
Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ κελψλ εκπεηξίαο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα
ζπλππνβάιεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ΓΔΧΣΔΔ, από ηελ
νπνία λα πξνθύπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηνπ
δηθαηώκαηνο απηνύ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ –ΠΡΟΘΔΜΙΑ-ΓΗΜΟΙΔΤΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΤΥΠΟ ΑΣΔΠ
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο
ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ Α.Δ. (ΚΑΑΔΚΣ ΑΜΟΤ Α.Δ.)
Γεξβελαθίσλ & Αιέμε Αιέμε Σ.Κ.83100
ππόςε θαο. Βνύξνπ Αγγειηθήο (ηει.
επηθνηλσλίαο 2273350428 & 2273353401).
Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ
απνζθξάγηζή
ηνπ
επηζπλάπηεηαη
ζηελ
αίηεζε
ησλ
ππνςεθίσλ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο
ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Σάκνπ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη
ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ
παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα
(δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε
εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο
ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΣΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο 

Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ
ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ
θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΣΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ.
Υξόλνπ ΟΥ.
Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ Σπκβάζεσλ
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξφλνπ (ΣΟΦ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «30-03-2017», θαη ηα Δηδηθά
Παξαξηήκαηα: )Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Η/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «19.09.2018» θαη
(Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «14.03.2018» ζα γίλεη ζην
θαηάζηεκα
ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Σάκνπ πνπ εδξεχεη ε ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο
ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΣΔΠ, είηε ζην e-mail: sox. @asep.gr, είηε
ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ Α.Δ
ΠΑΝΟΤΡΑΚΗ ΒΑΙΛΔΙΟ

