
 

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α] 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Φιλλύρα, ……… 

 

 

Όνομα                     :   

Επώνυμο                  :   

Πατρώνυμο              : 

Μητρώνυμο              :   

Ημερ/νία Γέννησης     :   

Α.Φ.Μ.                     : 

Διεύθυνση                 :   

Τηλέφωνο                 :   

Email                        :  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΡΟΣ: Δήμο Αρριανών / Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 7636/18.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του Δήμου Αρριανών για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) 

σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: 

«Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες 

περιοχές» (Ακρωνύμιο: ‘Ο Υγιής Δήμος’) / Policies for Enhancing Access to Health Services 

in Deprived Areas (Acronym: The Healthy Municipality) με χρηματοδοτική σύμβαση υπ’ 

αριθμ.: B2.91.09 (SubsidyContractNo. B2.91.09). 

 

 

 

Ο Αιτών 
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	(α) Άριστη γνώση (Γ2 / C 2) :
	( β ) Πολύ καλή γνώση ( Γ 1 / C 1) :
	( γ ) Καλή γνώση ( Β 2) :
	Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
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	ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
	β) Vellum Global Educational Services S.A.
	γ) Infotest
	δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
	ε) ΚΕΥ-CERT
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	ζ) I SKILLS A.E.
	η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOSTRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOSCERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ
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	Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και  των  τριών  ενοτήτων:  α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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	Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
	(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
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