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ΔΕΛΤ
ΤΙΟ ΤΥ
ΥΠΟΥ
Απ
ποτελέσμα
ατα επιλογ
γής στελεχχών για τιςς Δομές Κο
οινωνικής Α
Αλληλεγγύ
ύης
στο Δ
Δήμο Γλυφ
φάδας
Ανα
ακοινώθηκα
αν τα αποττελέσματα επιλογής 21
2 ανέργων
ν για τη σστελέχωση των
Κοιννωνικών Δο
ομών στο Δήμο
Δ
Γλυφά
άδας, σύμφ
φωνα με την Ανακοίνω
ωση 2/2012
2/15‐
11‐22012, οι οπ
ποίοι/ες θα
α προσληφθθούν με σύ
ύμβαση εργασίας ιδιω
ωτικού δικα
αίου
ορισ
σμένου χρό
όνου διάρκεειας 24 μηνώ
ών.
Το έργο «Δίίκτυο Δομ
μών Κοινω
ωνικής Αλλληλεγγύης στο Δήμ
μο Γλυφάδ
δας»
υλο
οποιείται από
α
την Επ
πιστημονικκή Εταιρεία
α για την
ν Κοινωνικκή Συνοχή και
Ανά
άπτυξη με Συμπράττο
οντες φορεείς το Δήμο
ο Γλυφάδα
ας, στο πλλαίσιο του Ε.Π.
«Αννάπτυξη Ανθρώπινο
Α
υ Δυναμ
μικού» το
ου ΕΣΠΑ 2007‐20013, με τη
συγγχρηματοδό
ότηση του Ευρωπαϊκού
ύ Κοινωνικο
ού Ταμείου και εθνικώνν πόρων.
Τα α
αποτελέσματα είναι αναρτημένα
α
α στην ιστο
οσελίδα της ΕΠΕΚΣΑ: w
www.epeksa.gr
Τυχχόν ενστάσεεις θα πρέπ
πει να υποββληθούν ενττός τριών (3
3) εργάσιμω
ων ημερών από
την ανακοίνωσ
ση των απο
οτελεσμάτω
ων, ενώ και η απάντησή τους, απόό την Επιτρ
ροπή
Ενστάσεων, θα
α πραγματο
οποιηθεί σε διάστημα πέντε
π
(5) ερ
ργάσιμων ηημερών από
ό την
ανα
ακοίνωση τω
ων αποτελεσμάτων.
Η υποβολή τω
ων ενστάσεω
ων αρχίζει την 31η Δεκεμβρίου (επόμενη ερργάσιμη ημ
μέρα
της ανακοίνωσ
σης των απ
ποτελεσμάττων) και θα
α γίνεται, έως
έ και τιςς 3 Ιανουαρίου
οπροσώπωςς ή με ειδιικά προς το
ούτο
20113. Η υποβολή της έννστασης γίίνεται αυτο
εξου
υσιοδοτημέένο εκπρόσωπό τους μ
με τους παρ
ρακάτω τρόπ
πους:
1. Στο γρα
αφείο της Επ
πιστημονικ ής Εταιρεία
ας για την Κοινωνική Συυνοχή και
Ανάπτυ
υξη, Θεμιστο
οκλέους 422, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα κα
αι ώρες: 100:00‐14:00.
2. Αποστέέλλοντάς την ταχυδρομ
μικά με συσ
στημένη επιιστολή ή co urier στην
διεύθυννση, Θεμισττοκλέους 422, Τ.Κ. 106 78,
7 Αθήνα. Στην περίπττωση της
ταχυδρομικής απο
οστολής ως αποδεικτικκό της έγκαιιρης κατάθεεσης
λαμβάννεται μονό η ημερομηννία πρωτοκόλλησης σττο πρωτόκοολλο της
ΕΠΕΚΣΑ
Α και όχι η σφραγίδα
σ
τα
αχυδρομείο
ου ή αποδεικτικού ταχχυμεταφορά
άς.

