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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ’ αξηζ. ΟΥ 1/2019 
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

 

 

     Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο 
γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ Α΄ 28), 
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224 Α) θαη ηοσ άρζροσ 64 ηοσ Ν. 
4590/2019 (ΦΕΚ17/η.Α΄/7-2-2019). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α΄), φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 131/2010 (ΦΔΚ  224 Α΄/27-12-2010) «Οξγαληζκφο   
Πεξηθέξεηαο  Πεινπνλλήζνπ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπέλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην 
Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α΄ 54). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20«Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε 
ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/ η. 
Α/31.10.2014), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

6. Σηοδηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η.Α./16-3-2018). 
7. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 «Δμαηξέζεηο από ηελ αλαζηνιή πξνζιήςεσλ 

ιόγσ εθινγώλ» ηνπ Ν. 4604/2019 (ΦΔΚ 50/η.Α΄/26-03-2019). 
8. Σελ ππ’ αξηζµ. πξση. 2085/11-1-2019 (AΓΑ:ΧΡΜ465ΥΘ7-ΦΥΕ) Απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηελ «Καηαλνµή πνζνχ χςνπο έσο 
20.954.300,00€  ζε  Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο 
Πφξνπο έηνπο 2019, πξνο θάιπςε δαπαλψλ δαθνθηνλίαο». 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 960/19635/31-1-2019 (ΦΔΚ 263/η.Β΄/6-2-2019) 
Απφθαζε ησλ  Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ Γηνηθεηηθήο 

ΑΔΑ: ΩΥΝΤ7Λ1-6ΚΦ
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Αλαζπγθξφηεζεο & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκφ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
δαθνθηνλίαο έηνπο 2019, φπσο απηή δηνξζψζεθε (ΦΔΚ 1239/η.Β΄/11-4-
2019). 

10. Σελ ππ’ αξηζ. πξση.: 1323/28346/12-2-2019 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) 
(ΑΓΑ:7ΜΖ24653ΠΓ-9ΖΡ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ, κε ζέκα «Καηαλνκή επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ζε Πεξηθεξεηαθέο 
Δλφηεηεο – Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο γηα ην 
Πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2019». 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 43430/6634/13-02-2019απφθαζε δέζκεπζεο 
πίζησζεοηεο Αλ. Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ ζρεηηθά κε ηελ  δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζην 
ηχπν. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 58169/9097/27-02-2019βεβαίσζε εμαζθάιηζεο 
πηζηψζεσληνπ Πξντζηάκελνπηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο, ζρεηηθά κε ηελ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ 
ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο.  

 
Αλαθνηλώλεη 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ,ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή 
παξνδηθώλ αλαγθώλζην Πξόγξακκα Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο 
έηνπο 2019 ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο, πνπ εδξεύεη ζην Ναύπιην ηνπ Ννκνύ 
Αξγνιίδαο,θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο,αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη 
δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α),κε ηα αληίζηνηρα 
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα 

Αξγνιίδαο  

Γ/λζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο  

 

ΝΑΤΠΛΗΟ 

Γ. Ναππιηέσλ 

Ν. ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

(Σνκεάξρεο Γαθνθηνλίαο) 

ΠΔ 
 Γεσπόλνη 

ή ελ ειιείςεη 
ΣΔ 

Σερλνιόγνη Γεσπόλνη              
(Φπηηθήο 

Παξαγσγήο) 

 ή ελ ειιείςεη 
ΣΔ 

Σερλνιόγνη Γεσπόλνη              
(Θεξκνθεπηαθώλ 
Καιιηεξγεηώλ ή 
Αλζνθνκίαο ή 

Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ 

Δθκεηαιιεύζεσλ) 

Από ηελ 

εκεξνκελία 

ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο 

γηα δηάξθεηα 

απαζρόιεζεο 

6,5 κελώλ  θαη 

όρη πέξαλ ηεο 

30-11-2019 

4 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101  

Κύξηα Πξνζόληα: 
α)Πηπρίν ή δίπισκαΓεσπφλνπ Σκήκαηνο: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Βηνηερλνινγίαο ή Γεσπνλίαο Εσηθήο Παξαγσγήο 
θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο θαη 
Εσηθήο  Παξαγσγήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή 
Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο ή Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή 
Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ ή Δγγείσλ Βειηηψζεσλ 
θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη 
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή Δπηζηήκεο 
Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ Αλζξψπνπ ή Δπηζηήκεο Φπηηθήο 
Παξαγσγήο ή Εσηθήο Παξαγσγήο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ΑΔΗ ή ην 
νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) 
ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ή ηαπηόζεκν 
θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
 

β) Βεβαίσζε πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ Έλαξμεο Άζθεζεο ηνπ 
Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ ή Βεβαίσζε Άζθεζεο 
Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο  δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα) 

Πηπρίν ή δίπισκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε 
πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο TEI 
ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα) 

Πηπρίν ή δίπισκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ ή Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ή Βηνινγηθψλ Θεξκνθεπηαθψλ 
Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο ή Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ 
ήΘεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο ή Σερλνινγίαο Βηνινγηθήο 
Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ ή Σερλνινγίαο Οινθιεξσκέλεο Γεσξγίαο 
ήΣερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε θαηεχζπλζε πξνρσξεκέλνπ εμακήλνπ: α) 

ΑΔΑ: ΩΥΝΤ7Λ1-6ΚΦ
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο είηε β)  Αγξνηηθήο 
ΟηθνλνκίαοTEI ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  πηπρίν ή 
δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν 
ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο. 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ  ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα 
θξηηήξηα: 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

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

θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

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

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 
 
πνζνζηφ αλαπεξίαο 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ (ΠΔ) ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ (ΣΔ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ζέζεσλ λνείηαη ε 
απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή 
άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο 
πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

101 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΠΔ 
ΓΔΧΠΟΝΧΝ: 
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε: πξηλ θαη κεηά ηελ απόθηεζε 
ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ 
εηδηθόηεηαο Γεσπόλνπ (βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην 
ΓΔΩΣΔΔ), σο εμήο:  
 
Υξόλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ ηελ ιήςε ηνπ 
πηπρίνπ κέρξη θαη29-6-2002 ιακβάλεηαη  ππφςε σο εκπεηξία, 
δηφηη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή δελ απαηηείην επαγγεικαηηθή 
άδεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο.  
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 
 
Ορξόλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ 30-6-2002θαη 
κεηά ιακβάλεηαη ππφςε κόλν εθόζνλ έρεη δηαλπζεί κε 
βεβαίσζε          (Ν. 3919/2011) θαη πξνζκεηξείηαη κεηά ηελ 
απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 
Γεσηερληθνχ εηδηθόηεηαο Γεσπόλνπ.  
 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο 
εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 
 
Όζνη ππνςήθηνη έρνπλ ζπλερόκελε πξνϋπεξεζίαζηνλ ίδην 
εξγνδφηε πνπ άξρηζε πξηλ ηελ 30-6-2002 θαη απέθηεζαλ ην 
δηθαίσκα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθόηεηαο 
Γεσπόλνπ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν (κεηά ηελ 30-6-2002) θαη 
πάλησο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή φιε απηή ε 
πξνυπεξεζία σο εκπεηξία, πξέπεη λα δειώζνπλ ζε 
ρσξηζηή ππεύζπλε δήισζεηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα 
ηεο εκπεηξίαο ηνπο. 
 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Όηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο 
θηήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο 
Γεσηερληθνχ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κελψλ 
εκπεηξίαο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπλππνβάιεη ζρεηηθή 
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βεβαίσζε ηνπ ΓΔΩΣΔΔ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 
εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 
 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ (ΣΔ) ΓΔΧΠΟΝΗΑ: 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ 
ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο.  
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Βή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΙ., ζηνηρείν 
16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 
 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
«Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 

(ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019 (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηαΔ., 

ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   
 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. 
ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην 
«Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
(ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΩΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 

 
 

ΠΡΟΟΥΖ: 

    • Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο 
(Α..Π.Δ.), γηα φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή 
ηδηφηεηαππνβάιινληαη ππνρξεσηηθάείηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν,  είηε ζε 
πξσηφηππα. 

• Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη  απφ 
ηελ Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, 
ζύκθωλα κε ηα ορηδόκελα ζηο «Παράρηεκα Αλαθοηλώζεωλ Σσκβάζεωλ 
Εργαζίας Ορηζκέλοσ Χρόλοσ (ΣΟΧ)»με ζήμανζη έκδοζης «12.02.2019» 
θαη εηδηθόηερα ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ κε ηίηιν 

«ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».  

    • Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ 
αξηζκ. Πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απφθαζε ηεο 
Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΚ 
272/6.2.2017/η.Β΄)(ζηνηρεία17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΟΥκε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019»). 

     • Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή 
βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηνλ 
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ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, όζν θαη θαηά ηνλ ρξόλν πξόζιεςεο. 

Καηά ηα ιοηπά ηζτύοσλ ηα ορηδόκελα ζηο «Παράρηεκα Αλαθοηλώζεωλ 
Σσκβάζεωλ Εργαζίας Ορηζκέλοσ Χρόλοσ (ΣΟΧ)» με ζήμανζη έκδοζης 
«12.02.2019». 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά 
ηα φξηα ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 
(φπσο ηζρχεη), λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο 
εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ Αξγνιίδαο, εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ 
εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ 
εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. 
 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο 
«12.02.2019»] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο,ζην θαηάζηεκα 
ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ 
δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γήκσλ  Ναππιηέσλ θαη Σξίπνιεο. Θα ζπληαρζεί 
θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεοζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 
ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ 
είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ 
ΔΝΣΤΠΟΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθάκε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αξγνιίδαο, Παξ. Οδόο 
Ναππιίνπ – Ν. Κίνπ, Σ.Κ. 21100, Ναύπιην, απεπζχλνληάο ηελ ζηε Γηεύζπλζε 
Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ, Σκήκα Πξνζσπηθνύ θαη Μηζζνδνζίαο, ππ’ 
φςηλθαοΚνξάιιε Διέλεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 27523-60347, 27523-60348). 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ 
αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν 
νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο 
κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ). Ζ ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ 
θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη 
απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό 
ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο 
(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο 
ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο,ζην θαηάζηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ 
ησλ Γήκσλ  Ναππιηέσλ θαη Σξίπνιεο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ 
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κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε 
ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, 
εμαηξεηέα  (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη εληαία γηα όιεο ηηο θαηά ηόπνπο 
Τπεξεζίεο καο θαη αξρίδεηαπφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο 
δεκνζίεπζεο ή αλάξηεζεοηεο παξνχζαο ζηνλ ηχπν ή ζηα νηθεία θαηαζηήκαηα  
πνπ απηήζα δεκνζηεπζεί ή αλαξηεζεί ηειεπηαία, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ 
ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε 
δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. 
Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά 
θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο 
δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα 
νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα 
έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο 
θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο 
ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1.Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα 
ηεο εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας 
κ.ο.κ.).  

2. Ζ θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή 
επικοσρικά) γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, 
πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή 
ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία 
ζσγγενικού αηόμοσ). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία 
πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην 
βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν 
πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε 
ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη,ην αξγόηεξν 
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο,ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεοησλ ππνςεθίσλζηα 
θαηαζηήκαηα ησλ γξαθείσλ καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα 
έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαηζρεηηθόπξαθηηθό αλάξηεζεο 
(ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα 
ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα 
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απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 
- 6467728 ή 213 -1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε 
έλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκίαδέθα (10) εκεξώλ 
(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά),ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
αλάξηεζήο ηνπο.Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 
απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510)  θαη, γηα λα 
εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβόινπ 
είθνζη επξώ (20 €) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπΑΔΠ (www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ 
παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνχ 
παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ.ε πεξίπησζε 
πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ 
εληζηάκελν. 

Ζ ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ 
έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. 
 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεοκεηάηελ 
θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ 
πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ 
ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην 
θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο 
λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ 
πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ 
αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο 
απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά 
πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην 
θψιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο, πξέπεηθαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεύζπλε δήισζεθαηά ην άξζξν 8 
ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 
δελ έρνπλ απαζρνιεζείή έρνπλ απαζρνιεζεί (δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θνξέα 
ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ 
λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο δήισζεο, ε 

http://www.asep.gr/
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ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή 
αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε 
αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή 
πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο 
θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο 
ηνπο ζε απηφλ.  

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην 
«Παράρηεκα αλαθοηλώζεωλ Σσκβάζεωλ εργαζίας Ορηζκέλοσ Χρόλοσ 
(ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) 
νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό 
ΔΝΣΤΠΟ  ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα 
πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο·θαηii) ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

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  Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ).  

 

 
 
 
 O ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ 
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