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Πεξίιεςε Αλαθνίλσζεο ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2011
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ
Γηα ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) (ΚΧΓ. ΚΔΠ: 0883)
ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ
Ο Γήκαξρνο Κπζήξσλ αλαθνηλώλεη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα
(1) άηνκν γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ΚΔΠ Κπζήξσλ (ΚΧΓΙΚΟ ΚΔΠ: 0883), πνπ
εδξεύεη ζηα Κύζεξα, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηεθπεξαίσζεο
Τπνζέζεσλ Πνιηηώλ» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο δώδεθα (12) κήλεο. ην πιαίζην ηνπ
έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί αλά ηόπν εθηέιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα
ζύκβαζεο ν εμήο αξηζκόο αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο)
Κσδηθόο
απαζρόιεζεο

Σόπνο εθηέιεζεο

Δηδηθόηεηα
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ΚΔΠ Γήκνπ Κπζήξσλ
Πνηακόο Κπζήξσλ

Γηεθπεξαίσζεο
Τπνζέζεσλ
Πνιηηώλ

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο
έσο

Αξηζκόο
αηόκσλ

12 κήλεο

1

ΓΔ

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

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

1) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο

ζρνιηθώλ κνλάδσλ
δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
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2) Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.
3) Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
εκείσζε : Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο
εληνπηόηεηαο . ρεηηθά ην ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ηνπ παξαξηήκαηνο
Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο
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επηθπξσκέλα, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» δηθαηνινγεηηθά.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ
Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)».

Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ (ΜΔ)» κε εκεξνκελία 13-1-2011 θαη ηα Δηδηθά
Παξαξηήκαηα: (Α1) Απόδεημεο ρεηξηζκνύ Η/Τ κε εκεξνκελία 19-11-2010 θαη (Α2)
Απόδεημεο γισζζνκάζεηαο κε εκεξνκελία 10-9-2010] λα γίλεη ζην ρώξν ησλ
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΚΔΠ. 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 ΑΔΠ είηε ζην e-mail:
sme.ota@asep.gr είηε ζην fax: 213 1319 327.

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ
ΜΔ.1 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: Γήκνο Κπζήξσλ, Σ.Κ. 80100, Υώξα Κπζήξσλ,
απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, ππόςηλ θ. Διέλεο Κνκελνύ (ηει.
επηθνηλσλίαο: 2736320123). ηελ 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 θαηάζηεκα ηνπ ΚΔΠ, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο
δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ)· γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) 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 ΑΔΠ θαη
από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  πκβάζεσλ Έξγνπ (ΜΔ).
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
α/α
Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
ΜΙΥΑΗΛ ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΗ
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