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ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
FAMILY EDUCATION AND CHILD CARE TRAINING CENTRE
Ειδικώς Αναγνωρισµένον Φιλανθρωπικόν Σωµατείον

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΟΥ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΕΜΟΠ)
ανακοινώνει ότι τα αποτελέσµατα της υπ’ αρ. 54701/1/2012 Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) ανακοίνωσης
σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα (Νοµός) Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 θα
αναρτηθούν την Πέµπτη 2 Αυγούστου 2012 και ώρα 13.00 µ.µ. σε ηλεκτρονική µορφή στα
site: www.kemop.gr (ΚΕΜΟΠ), www.pde.gov.gr (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ) , www.asep.gr (ΑΣΕΠ)
www.epanad.gov.gr (ΕΥ∆ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού) , www.cityofagrinio.gr (∆ΗΜΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ), www.thermo.gov.gr (∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ) και σε έντυπη µορφή : στα δηµοτικά καταστήµατα των
∆ήµων Αγρινίου και Θέρµου και στα γραφεία του ΚΕΜΟΠ στο 7Ο χλµ Ε.Ο. Αντιρρίου-Ναυπάκτου.
Πληροφορίες για τα αποτελέσµατα θα παρέχονται και τηλεφωνικά στο 26340 21080 από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή 08.00 π.µ. έως 16.00 µ.µ. αρµόδιες κες Τσακίρη Φώφη και Νικηταϊδη Ευαγγελία.
Συγκεκριµένα θα αναρτηθούν:
Πίνακας απορριπτέων µε αλφαβητική σειρά, όπου θα διατυπώνεται η αιτία απόρριψης
Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, µε αναγραφή της µοριοδότησης που αντιστοιχεί
σε κάθε βαθµολογούµενο κριτήριο
Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, µε αναγραφή της µοριοδότησης που
αντιστοιχεί σε κάθε βαθµολογούµενο κριτήριο
Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά µε αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
Υπάλληλοι του ΚΕΜΟΠ θα ενηµερώσουν τηλεφωνικά όλους τους προσληπτέους, το αργότερο µέχρι την
Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012, προκειµένου να ενηµερωθούν άτοµα που δεν έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο ή διαµένουν σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων , δηλαδή µέχρι και 11
Αυγούστου 2012, οι προσληπτέοι, έχουν υποχρέωση να αποστείλουν στο ΚΕΜΟΠ ταχυδροµικά στη
διεύθυνση: 7Ο χλµ Ε.Ο. Αντιρρίου-Ναυπάκτου ή µε fax στο 26340 29486, υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής
ή µη αποδοχής της θέσης.
Επίσης ενηµερώνουµε ότι ενστάσεις µπορούν να υποβληθούν µε συστηµένη επιστολή ή απευθείας στον
ΑΣΕΠ – Πουλίου 6, Αθήνα Τ.Θ. 14307, ΤΚ 115 10) από 3 έως και 6 Αυγούστου 2012 .
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