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                         ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ  2 / 2022 

                      γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε 

                       ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

 

Σν .. Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,  Αιιειεγγύεο θαη  Παηδείαο» 

Γήκνπ νπθιίνπ  

 
 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 έσο θαη 42 ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ Αλώηαηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 6/η. 

Α΄/15-1-2021), όπσο ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η. Α΄/7-6-

2010), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε 

ζπκβάζεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α΄/31-10-

2014), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 

4554/2018 (ΦΔΚ 130/η.Α΄/18-7-2018), όπσο ηζρύεη. 

        ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΤΦΛΙ  02/08/2022 

             ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

         ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
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4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 4635/2019 «Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/η. Α΄/30-10-2019), όπσο ηζρύεη. 

5. Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 

ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

95/46/ΔΚ (Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), θαζώο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ 4624/2019 (ΦΔΚ 137/Α’) 

«Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σελ ππ’ αξ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/835/νηθ. 8660/17-5-2021 δηαπηζησηηθή 

πξάμε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα «Σαμηλόκεζε ησλ Γήκσλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πεξ. ζη΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4765/2021 (Α΄ 

6)» (ΑΓΑ:ΦΦΜ246ΜΣΛ6-ΑΥΤ). 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 6/13-1-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ «Κέληξνπ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο» Γήκνπ νπθιίνπ  κε 

ζέκα: «Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ην έηνο 2022 θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

4829/2021». 

8. Σελ ππ΄ αξηζ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο αξηζ.33/2006 ΠΤ, όπσο ηζρύεη, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε πξόζιεςε ελόο (1) αηόκνπ ζην «Κέληξν Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο» Γήκνπ νπθιίνπ Ν. ΄Δβξνπ κε ζρέζε 

εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή 

άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ,  ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζ. πξση. 

41989/23-06-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα «Έγθξηζε 

πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

ζηνπο Ο.Σ.Α α΄θαη β΄ βαζκνύ απηώλ έηνπο 2022 θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

25 ηνπ λ. 4829/2021. 



9. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο «Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο» Γήκνπ νπθιίνπ Ν. Έβξνπ (ΦΔΚ 299/η.Β΄/13-2-

2012). 

10. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 833/11-7-2022  βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ «Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη 

Παηδείαο» Γήκνπ νπθιίνπ πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο 

Αλαθνίλσζεο. 

 

  

Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 

ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ηνπ  ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. 

πνπ εδξεύεη ζην νπθιί  θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα 

θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

Θέζεο 

 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

103 ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π. ΟΤΦΛΙ. 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ-ΣΡΙΧΝ 

ΓΔΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ 
    8 κήλεο     1 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

103 

 Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) 

ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο  

 



Οη επηιεγέληεο/είζεο σο πξνζιεπηένη/έεο ζηηο σο άλσ εηδηθόηεηεο,  νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά 

ηελ πξόζιεςε ζην Φνξέα Πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ1α/Γ.Π.νηθ. 76785 

(ΦΔΚ 3758/η. Β΄/25-10-2017) Τπνπξγηθή Απόθαζε. ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο ηνπ αλσηέξσ 

Πηζηνπνηεηηθνύ ε ζρεηηθή απόθαζε πξόζιεςεο αλαθαιείηαη θαη νη επηιεγέληεο/είζεο ή 

πξνζιεθζέληεο/είζεο ππνςήθηνη/εο αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη 

δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ, πνπ 

δηαζέηνπλ ην αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθό πγείαο.  

Οη ππνςήθηνη ηεο  αλσηέξσ εηδηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

 
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ  

1α.  ΥΡΟΝΟ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 60 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 
κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 18  κήλεο) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω 

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 
 

1β.  ΥΡΟΝΟ  ΜΖ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ18 ΜΖΝΔ (40 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο , κε αλώηαην όξην 
ηνπο 9 κήλεο) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 και άνω 

36036360 
 

 

1040 
 

  

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360    
  
2.   ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (300 κνλάδεο) 

             
 3.   ΣΡΗΣΔΚΝΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (200 κνλάδεο) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (100 κνλάδεο ) 

        
 5.   ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ ( 50 κνλάδεο γηα θαζέλα κε αλώηαην όξην ηα 6 ηέθλα) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 

μονάδες 50 100 150 200 250 300 

       

 
 6.   ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε 
ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 
               

7.    ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ 150 κνλάδεο) * 
 
8.    ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ (για τις κατηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ αστοτελής μεταπτστιακός τίτλος 70 κνλάδεο) * 
 
9.   ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΗ ΑΓΗΑΠΑΣΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ (για τις κατηγορίες  ΠΔ θαη ΣΔ integrated master 
35 κνλάδεο) * 
 
10.  ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ  * 
  α. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (για  τις κατηγορίες ΠΔ θαη ΣΔ,  της ίδιας εκπαιδεστικής βαθμίδας 30 κνλάδεο) 
  β. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 25 κνλάδεο) 
 
11. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 84 κήλεο) 
 

μήνες εμπειρίας 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

… 

 

57 

 

58 

 

59 

 

84 και άνω 

μονάδες 
 

7 

 

14 

 

21 

 

28 

 

35 

 

42 

 

49 

 

56 

 

63 

 

70 

 

77 

 

84 

 

91 

 

98 

 

… 

 

399 

 

406 

 

413 

 

588 
 

 
12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (200 κνλάδεο) 
 

 
13. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ  (130 κνλάδεο) 
 



*Σα θξηηήξηα 7, 8, 9, θαη 10 ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά γηα ηνπο/ηηο θαηόρνπο δηδαθηνξηθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 
θαη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (intergrated master) θαη δεύηεξνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. ε 
πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο δηδαθηνξηθώλ δηπισκάησλ ή/θαη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ή/θαη εληαίνπ θαη 
αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated master), ή/θαη δεύηεξνπ ηίηινπ ζπνπδώλ, βαζκνινγείηαη 
επηπιένλ έλαο κόλν εμ απηώλ ησλ ηίηισλ θαη εάλ πξόθεηηαη γηα κε νκνηόβαζκνπο ηίηινπο, βαζκνινγείηαη ν πςειόηεξνο εμ 
απηώλ, ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ην ήκηζπ ησλ κνλάδσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ νηθείν ηίηιν ζπνπδώλ. 

 

 

εκείσζε: Οη εμαηξέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 εθαξκόδνληαη θαη ζηηο  

πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4765/2021, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

39 ηνπ σο άλσ λόκνπ. 

 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 103, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ 

Αιεμαλδξνύπνιεο, Γηδπκνηείρνπ, Οξεζηηάδαο, ακνζξάθεο θαη νπθιίνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ΄Δβξνπ (πεπ. ζη΄ παπ. 1 άπ. 12 ηος Ν.4765/2021, ζύκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/νηθ. 8660/17-5-2021 διαπιζηυηική 

ππάξη ηος Υποςπγού Εζυηεπικών). 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ (ΤΔ) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) ιακβάλεηαη 

ππόςε ε απαζρόιεζε ζε νπνηαδήπνηε θαζήθνληα. 
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Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 

πεξίπησζε 

Γ ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)-

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ζηνηρείν 12. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα ηελ αλσηέξσ  εηδηθόηεηα πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 

Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ελόηεηα 

Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 



Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. 

ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα 

ππνβάινπλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ 

παξνύζα Αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 

Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-6-2021» δηθαηνινγεηηθά, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι: «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, εθηόο από 

ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην σο άλσ ΚΔΦΑΛΑΙΟ, 

ζηνηρείν 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ.  

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνύληαη από ηελ 

Αλαθνίλσζε πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

«Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ)» με 

ζήμανζη έκδοζηρ «10-6-2021» θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ 

Κεθαιαίνπ Ι κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ».  

εκεηώλεηαη όηη από 1.9.2021 (θαηάξγεζε κεηαθξαζηηθήο ππεξεζίαο Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθώλ 31/8/2021- άξζξν 478 παξ. 6 λ. 4781/2021), νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα 

αλαδεηνύλ θαη λα επηιέγνπλ κεηαθξαζηή ζηε δηεύζπλζε metafraseis.services.gov.gr ή 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Πηζηνπνηεκέλνη Μεηαθξαζηέο» ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 

Πύιεο gov.gr. πγθεθξηκέλα, ε πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή ζα γίλεηαη αθνινπζώληαο ηα 

εμήο βήκαηα: πιεθηξνιόγεζε ηεο δηεύζπλζεο www.gov.gr, επηινγή ηεο θαηεγνξίαο 

Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλόηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή Μεηαθξάζεηο, Αλαδήηεζε 

πηζηνπνηεκέλνπ κεηαθξαζηή, Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία.  

Με ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 4954/2022 θαηαξγείηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ Ν. 

4528/2018 θαη σο εθ ηνύηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ θσιπκάησλ ηνπ Π.Γ. 164/2004, δελ 

ιακβάλεηαη ππόςε ε παξ. 4 ηεο ελόηεηαο «ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ 

ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΣΧΝ Π.Γ. 164/2004 & Π.Γ. 180/2004» (ζειίδα 44) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «10-6-2021». 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο Αλαθνίλσζεο 

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα 

πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4765/2021 ζηνηρεία θαη ηα όξηα 
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ειηθίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ σο άλσ λόκνπ, λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) 

εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ΄Δβξνπ, 

εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή 

εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Σν ΑΔΠ αλαξηά ηελ Αλαθνίλσζε ζην δηαδηθηπαθό ηνπ ηόπν κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο  έγθξηζήο ηεο. Δληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ή 

έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο από ην Α..Δ.Π., ε Αλαθνίλσζε [καδί κε ην 

«Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «10-6-2021»] θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα 

αλαξηεζνύλ ζην θαηάζηεκά ηνπ ΚΔ.ΚΟ.Π.Α.Π., ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ ζηνλ νπνίν απηό εδξεύεη θαζώο θαη  ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ (www.soufli.gr). Δπηπιένλ, λα αλαξηεζεί θαη ζην πξόγξακκα «Γηαύγεηα». 

Γηα θάζε αλάξηεζε πνπ δηελεξγείηαη ζε θαηάζηεκα, ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 

πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021, 

όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: 

sox@asep.gr . 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό, ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 

ΟΥ 2
ΓΔ/ΤΔ

 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, καδί κε ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα 

Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία 

ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ» ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ Βαζ. 

Γεσξγίνπ 186, νπθιί Σ.Κ. 684 00, απεπζύλνληάο ηελ ππόςε θαο. Σζνιάθε 

ηακαηίαο  (ηει. επηθνηλσλίαο: 2554022247). 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθό Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 γλσζηό σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 

2018, θαζηεξώλεηαη εληαίν λνκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιόγν απηό, ε ζπκκεηνρή ησλ 

ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή ππνβνιή αίηεζεο κε ηα 
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ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά πξνο ηνλ Φνξέα, ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 

πνπ ηνπο αθνξνύλ, θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν (θπζηθό ή 

ςεθηαθό) γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζνύλ νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο. Οη θνξείο νθείινπλ λα 

πξνζηαηεύνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ από ηπρόλ ππνθινπή 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο 

αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο θαη ε επζύλε ηεο νξζήο 

ζπκπιήξσζήο ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 

εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ (www.soufli.gr), θαζώο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 

εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 

εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε 

ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 

καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 

ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  

Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά 

ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο 

δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  

Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο 

δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. 

Υξόλνπ ΟΥ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη ζε 

πίλαθεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθόηεηα θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, 
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βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο 

Αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή 

επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη  

γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ 

από ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (σπόνορ ανεπγίαρ, πολςηεκνική ιδιόηηηα, 

ηπιηεκνική ιδιόηηηα, μονογονεφκή ιδιόηηηα, απιθμόρ ανήλικυν ηέκνυν, εμπειπία, αναπηπία 

ςποτηθίος, αναπηπία ζςγγενικού αηόμος).  

ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο 

πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (σπόνορ 

ανεπγίαρ) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην 

δεύηεξν θξηηήξην (πολύηεκνορ γονέαρ και ηέκνο πολύηεκνηρ οικογένειαρ) θαη νύησ 

θαζεμήο. Αλ νη ππνςήθηνη θαη πάιη ηζνβαζκνύλ, πξνεγείηαη  ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία 

κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, ελώ, αλ εμαληιεζνύλ όια ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα, ε κεηαμύ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 103, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, 

αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ 

Γήκσλ Αιεμαλδξνύπνιεο, Γηδπκνηείρνπ, Οξεζηηάδαο, ακνζξάθεο θαη νπθιίνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ΄Δβξνπ (πεπ. ζη΄ παπ. 1 άπ. 12 ηος Ν.4765/2021, ζύκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/νηθ. 8660/17-5-2021 διαπιζηυηική 

ππάξη ηος Υποςπγού Εζυηεπικών). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Η ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, απνξξηπηέσλ θαη 

πξνζιεπηέσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ (www.soufli.gr), ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην 

ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 

ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο 

ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: 

sox@asep.gr. 

http://www.soufli.gr/


Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), 

ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθό καο ηόπν. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν απεπζείαο ζηε 

Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (thessaloniki@asep.gr) θαη, γηα λα 

εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ 

(20€), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-

παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ 

ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο 

ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη 

λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην 

θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη ζην πξόγξακκα 

«Γηαύγεηα» θαη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

 

    

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε 

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή 

θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, 

εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ 

δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο 

απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, 

ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 

αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 

νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 



ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο 

ησλ πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 

απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 

ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξόζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην 

θώιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο,  πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξόζιεςεο δελ έρνπλ 

απαζρνιεζεί ή έρνπλ απαζρνιεζεί (δειώλεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ν θνξέαο 

απαζρόιεζεο) κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

επνρηαθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζε θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ή 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε 

ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεύζπλεο δήισζεο, ε ζρεηηθή απόθαζε πξόζιεςεο 

αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή αλαθξηβήο, ε ζύκβαζε εξγαζίαο είλαη 

απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξόζιεςε αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ 

πεξηπηώζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο 

από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε 

ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.  

 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην 

«Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ)» κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

θαη ii) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο- ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 2
ΓΔ/ΤΔ

, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα 

θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε 

ζην Παξάξηεκα απηό, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε 



ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – 

Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

  

                                                               ΠΑΠΑΣΙΛΔΚΑ ΘΧΜΑ 


