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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2020
Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ
ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«ΚΡΗΣΗ 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ (5) «ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΦΣΧΥΔΙΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ»
ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΤ ΥΔΡΟΝΗΟΤ»
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ
Ο ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα
ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4430/2016 (ΦΔΚ
205/Α΄/31.10.2016), ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 6900/5.12.2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο
κε ζέκα: «Έληαμε ηεο πξάμεο “Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ” κε Κσδηθφ ΟΠ 5001471
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα “Κξήηε 2014-2020“», ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 3709/24-07-2017
Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «Κέληξν Κνηλφηεηαο
Γήκνπ Υεξζνλήζνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5001471 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα “Κξήηε 20142020’’», ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 595/06-02-2020 (ΑΓΑ:Χ3ΕΑ7ΛΚ-624) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Κξήηεο κε ζέκα: «2ε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ» κε
Κσδηθφ ΟΠ 5001471 ζην Δπηρεηξεζηαθφ «Πξφγξακκα “Κξήηε 2014-2020’’» θαη χζηεξα απφ ηελ
ππ’ αξηζ. 270/07-07-2020 (ΑΓΑ:ΦΕΞΟΧΖΜ-41Λ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, πεξί έγθξηζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πξάμε «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ» θαη ηελ ππ’
αξηζ. πξση. 10448/07-07-2020 (νξζή επαλάιεςε) βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο
δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο.
Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1)
αηόκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ (1) ηεο Πξάμεο “Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ” ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Κξήηε 2014 – 2020» –
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ (5) «ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΦΣΧΥΔΙΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ», ζην Γήκν Υεξζνλήζνπ πνπ εδξεύεη ζηηο
Γνύξλεο Ν. Ηξαθιείνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη
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δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Κσδηθόο
ζέζεο

Έδξα
ππεξεζίαο

Τπεξεζία
Γήκνο
Υεξζνλήζνπ

101

Γηα ηε ζηειέρσζε
ηνπ Τπνέξγνπ (1)
ηεο Πξάμεο
«Κέληξν
Κνηλόηεηαο Γήκνπ
Υεξζνλήζνπ»

Γνύξλεο
(Γήκνο
Υεξζνλήζνπ)

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

ΠΔ ή ΣΔ
Κνηλσληθώλ
Λεηηνπξγώλ

«Από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο θαη κέρξη 12
κήλεο κε αλαλέσζε ή
παξάηαζε έσο ην ηέινο
ηνπ πξνγξάκκαηνο»

Αξηζκόο
αηόκσλ

1

Ν. Ηξαθιείνπ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθόο
ζέζεο

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

101

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο
Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
ή
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά
εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή
Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ,
γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (ΚΛΔ), ε
νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο – ππνβνιήο εηήζηαο δήισζεο
ζηνηρείσλ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζηνλ ΚΛΔ (άξζξν 78 & 110 ηνπ λ.4488/2017
(Α΄137), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο
απφ ηελ έθδνζή ηεο,
δ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
(ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηε
δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (dimos@hersonisos.gr) ή ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή, φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΓΙΑ ΣΙ
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ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ “ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «2-12-2019» δηθαηνινγεηηθά,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ:
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πξέπεη
απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο
αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΠΡΟΟΥΗ:
● Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Αλαθνίλσζε,
πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα ζηο «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ
ΤΜΒΑΔΩΝ
ΔΡΓΑΙΑ
ΟΡΙΜΔΝΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ
(ΟΥ)
ΓΙΑ
ΣΙ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ “ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΔΝΣΡΑ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΩΝ”» με ζήμανζη έκδοζης «2-12-2019» και ειδικόηερα ζηελ
ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ
ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ».


Φσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ απόδεημεο γλώζεο Η/Τ γίλνληαη
απνδεθηά ρσξίο επηθύξσζε από δηθεγόξν ή ζεώξεζε από δεκόζηα ππεξεζία.

•

Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηώζεηο ή
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, όζν θαη θαηά ηνλ ρξόλν
πξόζιεςεο.

Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ αηηνχληνο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017
απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρείν 12 ηνπ
Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «2-12-2019»).
●

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα οριδόμενα ζηο «Παράρηεμα ανακοινώζεων σμβάζεων
εργαζίας Οριζμένοσ Υρόνοσ (ΟΥ)» ΓΙΑ ΣΙ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ
“ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ”» κε
ζήκαλζε έθδνζεο «2-12-2019».
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο
Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «2-12-2019» θαη
ην Δηδηθφ Παξάξηεκα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ, κε ζήκαλζε έθδνζεο «17-09-2020» λα
γίλεη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν απηνχ (www.hersonisos.gr).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.5 θαη
λα ηελ ππνβάινπλ, είηε ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
(dimos@hersonisos.gr) είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο
ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Υεξζνλήζνπ, Γνύξλεο Ν. Ηξαθιείνπ
(Πξώελ Ακεξηθάληθε Βάζε Γνπξλώλ), Σ.Κ. 70014 Ληκ. Υεξζνλήζνπ Ν. Ηξαθιείνπ,
απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ, ππόςε θαο παλάθε Έικαο θαη θαο αξξή
Δηξήλεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 2813404663 – 2813404628 αληίζηνηρα).
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Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεη ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν θαη ζηελ 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 αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πξέπεη
απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο
αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο
πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ). Ζ ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή
πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε φισλ ησλ
αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
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 ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν απηνχ (www.hersonisos.gr),
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. πγθεθξηκέλα ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη ζηηο
28.11.2020 θαη ιήγεη ζηηο 07.12.2020 (εκέξα Γεπηέξα).
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο
ππεξεζίαο καο (www.hersonisos.gr) β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (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 ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ
πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα
Αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ
Δξγαζίαο
Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ
(ΟΥ)
γηα
ηηο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα Κνηλόηεηαο,
Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο
γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.5, ζε
ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, θαζώο θαη ζην
Δηδηθό Παξάξηεκα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Η/Τ, κε ζήκαλζε έθδνζεο «17-09-2020»
κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο
δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή:
Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ.
Υξόλνπ ΟΥ.
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