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Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ     ΑΝΨΓΕΙΑ,   17-11-2010  

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α.      Αριθμ. Πρωτ.:   01_909 

ΑΝΨΓΕΙΑ 74051 

Σηλ : 2834031402 

Email : info@akomm.gr     

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 
                                      
Για τη πρόςληψη προςωπικού με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου. 
 
Σο ΑΚΟΜΜ-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α.  
Ϊχοντασ υπόψη: 

1. Σην παρ. 3 του ϊρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει. 

2. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3614/2007. 

3. Σην παρ. 10 του ϊρθρου 21 του Ν.3731/2008. 

4. Σην παρ. 3 του ϊρθρου 2 τησ ΠΤ: 33/2006, όπωσ ιςχύει (προκειμϋνου για επιχειρόςεισ των ΟΣΑ, τησ 

παρ. 3 του ϊρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

5. Σην υπ' αριθμ. 346/Θϋμα 1ο/5-10-2010  απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Επιχεύρηςησ. 

6. Σην υπ' αριθμ. 6794(6607)05-11-2010 απόφαςη ϋγκριςησ του Γ.Γ. τησ Περιφϋρειασ Κρότησ. 

7. Σο υπ΄αριθμ. ΥΕΚ 11190/27-9-2007 περύ ςύςταςη τησ Ανώνυμησ Εταιρεύασ με την επωνυμύα «ΑΚΟΜΜ-

ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α» όπωσ τροποπούηθηκε με το υπ΄αριθμ. ΥΕΚ 14472/27-12-2007. 

8. Σην από 28/5/2010 ςύμβαςη με το Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων για την υλοπούηςη του 

τοπικού προγρϊμματοσ τησ εταιρεύασ ΑΚΟΜΜ-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ςτα πλαύςια του 

Ωξονα 4 του ΠΑΑ (Προςϋγγιςη Leader).  

9. Σην ΚΤΑ με αριθμό 401/10-03-2010 «Πλαύςιο εφαρμογόσ του Ωξονα 4 «Προςϋγγιςη Leader» του 

προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ τησ Ελλϊδασ 2007-2013 – (ΠΑΑ).  

 
 

Ανακοινώνει 
 

Σην πρόςληψη, με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου,  ενόσ (1) ατόμου για την 
υλοπούηςη του τοπικού προγρϊμματοσ με τύτλο «Χηλορεύτησ, o μύθοσ εμπνϋει τη ζωό» (που 
υλοποιεύται ςτο πλαύςιο του Ωξονα 4 – Προςϋγγιςη Leader του ΠΑΑ 2007-2013) του ΑΚΟΜΜ-
ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. που εδρεύει ςτα Ανώγεια και ςυγκεκριμϋνα του εξόσ ανϊ 
υπηρεςύα, ϋδρα, ειδικότητα και διϊρκεια ςύμβαςησ, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντύςτοιχα 
απαιτούμενα (τυπικϊ και τυχόν πρόςθετα) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ  

Κωδικόσ 
θϋςησ 

Τπηρεςύα Ϊδρα υπηρεςύασ Ειδικότητα 
Διϊρκεια 

ςύμβαςησ 
Αριθμόσ 
ατόμων 

100 
ΑΚΟΜΜ-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Ο.Σ.Α. 

Ανώγεια 
ΠΕ 

Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

1 ϋτοσ με 
δυνατότητα 
παρϊταςησ 
ϋωσ τη λόξη 

του 
προγρϊμματο

σ 

1 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κωδικόσ 
θϋςησ 

Σύτλοσ ςπουδών  
και  

λοιπϊ απαιτούμενα (τυπικϊ & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

100 

α) Πτυχύο ό δύπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ό το ομώνυμο πτυχύο ό δύπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιςτημύου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ό Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ (Π..Ε) ΑΕΙ ό ταυτόςημο κατϊ 
περιεχόμενο ειδικότητασ πτυχύο ό δύπλωμα ΑΕΙ ό Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιςτημύου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ό 
Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ιςότιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ αλλοδαπόσ, 
αντύςτοιχησ ειδικότητασ,  
 β) Ωδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ Μηχανικού αντύςτοιχησ ειδικότητασ του τύτλου ςπουδών. 

 

Οι υποψόφιοι  πρϋπει να εύναι ηλικύασ από 18 ϋωσ 65 ετών. 

ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Οι υποψόφιοι που διαθϋτουν τα απαιτούμενα προςόντα κατατϊςςονται ςε πύνακεσ κατϊ ειδικότητα με βϊςη το 
κριτόριο τησ εντοπιότητασ με την εξόσ ςειρϊ: 

 
(1) Προηγούνται οι δημότεσ : α) Δόμων Ανωγεύων, Γεροποτϊμου, Κουλούκωνα, Κουρητών, υβρύτου και η 

Κοινότητα Ζωνιανών του Νομού Ρεθύμνου, β) των Δόμων Ζαρού, Κρουςώνα, Ρούβα, Συμπακύου, 
Συλύςου του Νομού Ηρακλεύου περιοχϋσ παρϋμβαςησ υλοπούηςησ του τοπικού προγρϊμματοσ   (Α' 
βαθμόσ εντοπιότητασ). 

(2) Ϊπονται οι δημότεσ των υπολούπων Δόμων ό Κοινοτότων των Νομών Ρεθύμνησ και Ηρακλεύου  (Β' 
βαθμόσ εντοπιότητασ). 

(3) Ϊπονται οι μόνιμοι κϊτοικοι όλων των Νομών τησ Φώρασ  (Γ΄ βαθμόσ εντοπιότητασ). 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι υποψόφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΟΝΣΨΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτότων τουσ 
και τησ εμπειρύασ τουσ οφεύλουν να προςκομύςουν, νομύμωσ επικυρωμϋνα, όλα τα  απαιτούμενα από την 
παρούςα ανακούνωςη και το «Παρϊρτημα ανακοινώςεων υμβϊςεων εργαςύασ Οριςμϋνου Φρόνου 
(ΟΦ)» δικαιολογητικϊ, εκτόσ από την Τπεύθυνη Δόλωςη του ν. 1599/1986 που αναφϋρεται ςτο ΚΕΥΑΛΑΙΟ II, 
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ», ςτοιχεύο 2. του ανωτϋρω Παραρτόματοσ.   

 
Τποβολό αιτόςεων ςυμμετοχόσ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ςυμπληρώςουν την αύτηςη με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΦ.1 και να την 
υποβϊλουν, εύτε αυτοπροςώπωσ, εύτε με ϊλλο εξουςιοδοτημϋνο από αυτούσ πρόςωπο, εφόςον η 
εξουςιοδότηςη φϋρει την υπογραφό τουσ θεωρημϋνη από δημόςια αρχό, εύτε ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη 
επιςτολό, ςτα γραφεύα τησ υπηρεςύασ μασ ςτην ακόλουθη διεύθυνςη: Α.Κ.Ο.Μ.Μ-ΧΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 
Α.Ε ΟΣΑ, Ανώγεια T.K. 74051 Κρότη, απευθύνοντϊσ την ςτο Σμόμα Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεςιών υπ’ 
όψιν κασ ταυρακϊκη Βούλασ (τηλ. επικοινωνύασ: 2834031402, 2834031793).  την περύπτωςη αποςτολόσ των 
αιτόςεων ταχυδρομικώσ το εμπρόθεςμο των αιτόςεων κρύνεται με βϊςη την ημερομηνύα που φϋρει ο φϊκελοσ 
αποςτολόσ, ο οπούοσ μετϊ την αποςφρϊγιςό του επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη των υποψηφύων. 

ΗΜΕΙΨΗ: Σο πεδύο τησ ενότητασ «Ζ. ΚΨΛΤΜΑ ΟΚΣΑΜΗΝΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ» (του ανωτϋρω εντύπου 
ΑΕΠ ΟΦ.1) δεν ςυμπληρώνεται από τον υποψόφιο, καθόςον για τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ πρόςληψησ 
με ςύμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου για την υλοπούηςη ευρωπαώκών προγραμμϊτων, δεν υφύςταται το 
κώλυμα τησ υπϋρβαςησ τησ οκτϊμηνησ απαςχόληςησ ςε φορεύσ του δημοςύου τομϋα, όπωσ αυτού ορύζονται 
ςτο ϊρθρο 1, παρ.1 του Ν.3812/2009, μϋςα ςε ςυνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών (βλ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 
τησ ανακούνωςησ).  

Η προθεςμύα υποβολόσ των αιτόςεων εύναι δϋκα (10) ημϋρεσ και αρχύζει από την επόμενη ημϋρα τησ 
τελευταύασ δημοςύευςησ τησ παρούςασ ςε τοπικϋσ εφημερύδεσ ό τησ ανϊρτηςόσ τησ ςτο κατϊςτημα τησ 
υπηρεςύασ μασ και ςτο χώρο ανακοινώςεων των δημοτικών ό κοινοτικών καταςτημϊτων των περιοχών 
παρϋμβαςησ, εφόςον η ανϊρτηςη εύναι τυχόν μεταγενϋςτερη τησ δημοςύευςησ ςτισ εφημερύδεσ. 

Οι υποψόφιοι μπορούν να αναζητόςουν τα ϋντυπα των αιτόςεων: α) ςτην υπηρεςύα μασ ςτην ανωτϋρω 
διεύθυνςη· β) ςτο δικτυακό τόπο του ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμϋνα ακολουθώντασ από την κεντρικό 
ςελύδα τη διαδρομό: Ϊντυπα αιτόςεων  Διαγωνιςμών Υορϋων  Εποχικού (ΟΦ)· γ) ςτα κατϊ τόπουσ 
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Κϋντρα Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (ΚΕΠ) αλλϊ και ςτην ηλεκτρονικό τουσ διεύθυνςη (www.kep.gov.gr), απ' όπου 
μϋςω τησ διαδρομόσ: ύνδεςμοι  Ανεξϊρτητεσ και ϊλλεσ αρχϋσ  ΑΕΠ θα οδηγηθούν ςτην κεντρικό 
ςελύδα του δικτυακού τόπου του ΑΕΠ και από εκεύ θα ϋχουν πρόςβαςη ςτα ϋντυπα μϋςω τησ διαδρομόσ: 
Ϊντυπα αιτόςεων  Διαγωνιςμών Υορϋων  Εποχικού (ΟΦ). 
 
 

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων ύμβουλοσ 
 
 

ωκρϊτησ . Κεφαλογιϊννησ 
 
 


