
                                 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΟΥ 1 /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 ΔΠΑιΘ 2014-2020 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) 

 
Σν Κέληξν  Αλάπηπμεο  Απαζρόιεζεο & Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο  & Σερλνινγίαο Ν. άκνπ Α.Δ  
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ  

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο κε θσδηθό ΟΠΑΑ 19.4 / 
ΔΤΓΠ_94 ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 θαη 
ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-2020 CLLD/Αιηείαο » ηνπ ΚΑΑΔΚΣ Ν.  άκνπ  Α.Δ. πνπ εδξεύεη 
ζηε άκν, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη 
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ B):  

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

100 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΑΕΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ 
Επηινγήο (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα 
ΑΕΙ ή Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ 
Επηινγήο (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,  

 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδώλ. 

 

γ)   Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

 



                                 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

δ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                  
ii) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

 

Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 
 
Πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ηεο 
βαζκνινγίαο πνπ ζπγθεληξώλνπλ από ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα, νη κόληκνη 
θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ΑΜΟΤ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν. 4057/2012). 
 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
 
 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεσο λνείηαη ε 
απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό 
ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεσο. Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά  ηελ απόθηεζε ηεο 
δεηνύκελεο από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο 
Μεραληθνύ. 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ –ΠΡΟΘΔΜΙΑ-ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 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 ηαρπδξνκηθώο, ην εκπξόζεζκν 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 (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο 
καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Δήκνπ Σάκνπ, 
εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 
αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη 
εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα  (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ 
ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε 
δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. 
Υξόλνπ ΟΥ  γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΕΠ) αιιά θαη 



                                 

ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: 
ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή 
ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΣΕΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα 
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ 
 Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ (ΣΟΦ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «30-03-
2017», θαη ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: )Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Η/Τ κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «22.01.2016» θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «26.10.2017» ζα γίλεη ζην θαηάζηεκα  ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν 
ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο  ηνπ Δήκνπ Σάκνπ πνπ εδξεύεη ε 
ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί 
απζεκεξόλ ζην ΑΣΕΠ, 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 


