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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  01 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Του Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης N Σάμου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο Κ.Α.Ε.Κ Ν. ΣΑΜΟΥ που εδρεύει στην Σάμο , 

Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη κτίριο Διοικητηρίου Σάμος 

1. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. την υπ’ αρίθμ.  Πρωτ. 6328/18-4-2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009, 
5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110Β/23148/30-8-2013 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του 

άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει 

και όπως μας κοινοποιήθηκε με το αριθμ πρωτ 36411/13-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του 

Ν. 2527/1997). 

7. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 79386/9227 /27-12-2013(ΑΔΑ ΒΛΓΔΟΡ1Ι-5 Ε2) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Β. Αιγαίου (προκειμένου για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και για τα νομικά τους πρόσωπα). 

8. Την υπ’ αριθμ. 2/5-3-2013 Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε. καθώς επίσης και την υπ αριθμ 

9/2-12-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Ε.Κ Ν. ΣΆΜΟΥ Α.Ε. 

9. Την υπ αριθμ. 219/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

Ανακοινώνει 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών  
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΙΣΟΤΗΤΑ» στον θεματικό άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου 

ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»  του Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού»  κατηγορία παρέμβασης 1: 
«Πρόληψη & αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού » Δράση 3  ΄΄Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» κωδ. ΟΠΣ 375493.  Η πράξη   συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

1. 101 ΠΕ   Ψυχολόγων 

2. 102 ΠΕ   Νομικών 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν σε σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 

από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε. Κεντρικό Πρωτόκολλο, 
μέχρι την 17/01/2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων. 
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2013.» και να 
πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.  
Το υλικό της Προκήρυξης είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΑΕΚ Ν Σάμου (kaek-pesamou .info) απ’ όπου θα μπορούν 
να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.  

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Πρόσληψης Στελεχών του KAEK  και 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Κ.Α.Ε.Κ Α.Ε. 
Αιτήσεις που θα υποβληθούν και πρωτοκολληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη 
διαδικασία της αξιολόγησης. 
 

Για  το ΚΑΕΚ Ν.  Σάμου 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  


