ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών
του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)
καθώς και για κάλυψη άμεσων αναγκών του
Η παρούσα πρόσκληση του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά
την πρόσκληση ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για εγγραφή στο υπό κατάρτιση Μητρώο Ειδικών
Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών του ΣΑΣΘ.
Το δεύτερο αφορά την υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για κάλυψη άμεσης ανάγκης του ΣΑΣΘ
σε αντικείμενο Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού με εμπειρία και προϋπηρεσία στις Δημόσιες Συγκοινωνίες.
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) βάσει απόφασης της 171/03.09.2012 συνεδρίασής του
ανακοινώνει την κατάρτιση Μητρώου Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών (στο εξής, Μητρώο) για τις υπηρεσίες που
παρέχει και έργα που υλοποιεί, και καλεί τους ενδιαφερόμενους - φυσικά πρόσωπα - που επιθυμούν να συμπεριληφθούν
σε αυτό, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής.
Το Μητρώο απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν εξειδίκευση στα εξής κύρια θεματικά πεδία:
Α. Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, με εξειδίκευση
Συγκοινωνιολόγου)
Β. Οικονομολόγου
Γ. Πληροφορικού
Δ. Περιβαλλοντολόγου
Ε. Πολεοδόμου – Χωροτάκτη
ΣΤ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ζ. Στατιστικού
Η. Επιστήμονα εξειδικευμένου στο Marketing
Θ. Διοίκησης (λογιστική & διοικητική παρακολούθηση έργου)
Ι. Νομικού
Κ. Γραφίστα
Οι υποψήφιοι διακρίνονται με βάση τα συνεχή έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας σε συναφή με την πρόσκληση αντικείμενα
που μεσολάβησαν από την απόκτηση του βασικού τους πτυχίου σε κατηγορίες. Οι κατηγορίες, άλλες λεπτομέρειες σχετικά
με την επαγγελματική εμπειρία των ενδιαφερομένων και τα ελάχιστα κριτήρια ανά κατηγορία και ειδικότητα για εγγραφή
στο μητρώο παρατίθενται στο κείμενο της πρόσκλησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η επιλογή των προσώπων για τη σύναψη συμβάσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης
παρατίθενται στον Κανονισμό του Μητρώου που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΣΑΣΘ (www.sasth.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ανακτώντας το σχετικό ενημερωτικό υλικό
από τον δικτυακό κόμβο του ΣΑΣΘ (www.sasth.gr) και να ακολουθήσουν τις αναλυτικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον
ως άνω δικτυακό τόπο.
Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο είναι δυνατή οποτεδήποτε. Για την πρόσκληση του μέρους Α της παρούσας και
την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων τίθεται προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
Αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο που θα υποβάλλονται μεταγενέστερα θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται ανά τρίμηνο.
ΜΕΡΟΣ Β - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΣΑΣΘ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), σύμφωνα με την με αριθμό 1626/31.10.2012 απόφαση του
Προέδρου του και προκειμένου να καλύψει άμεση ανάγκη του για εσωτερικό συνεργάτη ειδικότητας Συγκοινωνιολόγου
Μηχανικού, εμπειρίας μεγαλύτερης των 5 συμπληρωμένων ετών και μικρότερης των 10 ετών, καλεί τους ενδιαφερόμενους
που διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 2i της πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός μηνός από τη
δημοσίευση της παρούσας. Το ΣΑΣΘ θα υπογράψει σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών διετούς διάρκειας. Αιτήσεις που θα
υποβληθούν μετά την παρέλευση μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας δεν θα ληφθούν υπόψη για τη συγκεκριμένη
σύμβαση, αλλά θα εξετασθούν μόνο για εγγραφή στο Μητρώο.
Τα απαιτούμενα ελάχιστα κριτήρια για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο της αίτησης παρατίθενται στην
πρόσκληση η οποία είναι διαθέσιμη στο www.sasth.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο μέρη της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
ΣΑΣΘ (τηλ: 2310 483070, fax: 2310 483071, e-mail: info@sasth.gr.

