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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθ.  1 / 2019 

για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Η Πεπιθεπειακή Δνόηηηα Απγολίδαρ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2  ηνπ Ν. 2190/1994 θαη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 19 ηνπ Ν. 2247/1994, όπσο 

ηζρύνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 410/88 (Κεθ.Γ’) «Κώδηθαο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

(ΦΔΚ 191/Α’)». 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 186 (ηνκέαο Β΄) θαη 260 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

4. Σελ αξηζ. 6569/67952/14-06-2012 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

5. Σελ αξηζ.2085/11-1-2019 (ΑΓΑ: ΧΠΜ465ΥΘ7-ΦΥΕ) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαλνκή πνζνύ ύςνπο 20.954.300,00€ ζε Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο 

Πόξνπο έηνπο 2019, πξνο θάιπςε δαπαλώλ δαθνθηνλίαο. 

6. Σελ αξηζ. 960/19635/31-1-2019 (ΦΔΚ Β΄ 263) Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο,, Οηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

αξηζκνύ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ 

αλαγθώλ ζην πξόγξακκα Γαθνθηνλίαο έηνπο 2019. 

7. Σελ αξηζ. 1323/28346/12-2-2019 (ΑΓΑ:7ΜΖ24653ΠΓ-9ΖΡ) Απόθαζε Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ κε ζέκα «Καηαλνκή επνρηθνύ πξνζσπηθνύ ζε Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο-Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο γηα ην Πξόγξακκα Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο έηνπο 2019». 

8. Σελ αξηζ. 83451/12775/26-3-2019 (ΑΓΑ:ΧΡΣΓ7Λ1-Θ1Γ) Απόθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, κε α/α 

θαηαρώξεζεο 1306 ζην Βηβιίσλ Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ, ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

9. Σελ αξηζ. 83443/12772/26-3-2019 (ΑΓΑ:ΦΒΣΞ7Λ1-9Ρ0) Απόθαζε έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, κε α/α 

θαηαρώξεζεο 1305 ζην Βηβιίσλ Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 «Δμαηξέζεηο από ηελ αλαζηνιή πξνζιήςεσλ ιόγσ εθινγώλ ηνπ Ν.4604/2019 

(ΦΔΚ 50/Α΄/26-3-2019). 

Ανακοινώνει 

Σην ππόζλητη με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, μέσπι 30-11-2019, ηπιών  (3) 
αηόκσλ ενόρ μέσπι 60 ημεπομιζθίυν κε έλαξμε από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ 60 

εκεξνκηζζίσλ  ενόρ μέσπι 34 ημεπομιζθίυν  κε έλαξμε από ηελ  ιήμε ηεο ζύκβαζεο ηνπ πξώηνπ κέρξη ηελ 

εμάληιεζε ησλ 34 εκεξνκηζζίσλ θαη ενόρ μέσπι 34 ημεπομιζθίυν κε έλαξμε από ηε ιήμε ηνπ δεύηεξνπ κέρξη  

ηελ 30-11-2019, κε ηελ εηδηθόηεηα ΔΡΓΑΣΔ ΑΠΟΘΗΚΗ. Κύξην έξγν ησλ εξγαηώλ απνζήθεο ζα είλαη ε 
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παξάδνζε ζηνπο Δξγνιάβνπο  Γαθνθηνλίαο  θαη ζηνπο παγηδνζέηεο  ησλ απαξαίηεησλ δαθνθηόλσλ πιηθώλ, από 

ηελ  απνζήθε Γαθνθηνλίαο,  ε ηαθηνπνίεζή ηεο απνζήθεο θαη ε ηήξεζε ηνπ  αληίζηνηρνπ αξρείνπ. 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ θαη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κόλν κία αίηεζε  

 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά εηδηθόηεηα κε 

βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά: 

 

(1) ε θάζε Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλόηεηα πξνεγνύληαη νη κόληκνη θάηνηθνί ηεο (Α' βαθμόρ 

ενηοπιόηηηαρ) 

(2) Έπνληαη νη κόληκνη  θάηνηθνη ησλ ππνινίπσλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ (Β' 

βαθμόρ ενηοπιόηηηαρ)   

(3) Αθνινπζνύλ νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ ππνινίπσλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (Γ΄ Βαθμόρ) 

(4) Έπνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ ππνινίπσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ηεο  Υώξαο  (Γ΄βαθμόρ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΛΟΙΠΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα  

αθόινπζα θξηηήξηα: 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΔ  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Δηδηθόηεξα, κε ηελ αίηεζή ηνπ ππέπει λα ππνβάιεη: 

1. Φυηοανηίγπαθο: ηυν δύο ότευν ηος αηομικού δεληίος ηαςηόηηηαρ ή ηεο ζρεηηθήο  

πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο ή ησλ θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηώλ 

όπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκόο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ θαηόρνπ) ή ησλ δύν όςεσλ ηεο άδεηαο 

νδήγεζεο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ πγείαο όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ. 

Αλ από απηά δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθό 

γέλλεζεο. 

2. Βεβαίυζη μόνιμηρ καηοικίαρ, πξόζθαηεο έθδνζεο, από ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλόηεηα. 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε ε απαζρόιεζε ζε ππογπάμμαηα δακοκηονίαρ. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
   1.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

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

 

       2.  ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός ηέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

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

      *αθορά μόνο ηις ειδικές περιπηώζεις πολστεκνίας με ηρία (3) ηέκνα     
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3. Οι πολύηεκνοι και ηα ηέκνα πολςηέκνυν οικογενειών: Πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ ή  Κνηλόηεηαο, 

πξόζθαηεο έθδνζεο, ζην νπνίν λα βεβαηώλεηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε ή αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπόκελν από πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο 

πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.). Απκεί η πποζκόμιζη ηος ενόρ εκ ηυν δύο 

πιζηοποιηηικών, εθόζον από αςηό αποδεικνύεηαι αναμθίβολα η πολςηεκνική ιδιόηηηα.  

 

Α. Αλ ν ππνςήθηνο απέθηεζε ηζνβίσο ηελ Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ιόγσ ηεζζάπυν (4) ηοςλάσιζηον 

ηέκνυν, ανεξαπηήηυρ ηλικίαρ και λοιπών ιδιοηήηυν θαη πξνζθνκίδεη, γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηάο 

ηνπ απηήο, μόνο πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απηό πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 

1) Όηαν ππόκειηαι να αποδείξει ηην ιδιόηηηα ηος πολςηέκνος: 

-   Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ. 

-   Ζκεξνκελία ηειέζεσο ηνπ γάκνπ ηνπο. 

-   Σα από ην γάκν απηό γελλεζέληα ηέθλα. 

-   Σα από άιιν ή άιινπο γάκνπο ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδύγνπ ηνπ γελλεζέληα ηέθλα, ηα νπνία  πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά. 

-   Σα εθηόο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα γηα ηε κεηέξα. 

-   Σα εθηόο γάκνπ ηέθλα γελλεζέληα γηα ηνλ παηέξα, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο 

αλαγλσξηζζέληα από απηόλ. 

-   Ζκεξνκελία γελλήζεσο όισλ ησλ αλσηέξσ. 

2) Όηαν ππόκειηαι να αποδείξει ηην ιδιόηηηα ηος μέλοςρ πολύηεκνηρ οικογένειαρ: 

-   Ολνκαηεπώλπκν ησλ γνλέσλ θαη εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπο. 

-   Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ησλ από ην γάκν απηό αδειθώλ ηνπ. 

-   Σα από άιιν ή άιινπο γάκνπο ησλ γνλέσλ ηνπ γελλεζέληα ηέθλα ηα νπνία πξέπεη λα  αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά. 

-   Σα εθηόο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα ηεο κεηέξαο ηνπ. 

-   Σα εθηόο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο 

αλαγλσξηζζέληα από απηόλ. 

-   Ζκεξνκελία γελλήζεσο όισλ ησλ αλσηέξσ. 

 

Β. Αλ ν ππνςήθηνο απέθηεζε ηζνβίσο ηελ Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα βάζεη ηνπ Ν.860/1979 (βλ. πρώτο 

κεφάλαιο, Ενότητα ΣΤ. πεδίο β. Πολύτεκνος) θαη πξνζθνκίδεη, γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηάο ηνπ 

απηήο, μόνο πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απηό πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

1) Όηαν ππόκειηαι να αποδείξει ηην ιδιόηηηα ηος πολςηέκνος: 

-   Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ. 

-   Ζκεξνκελία ηειέζεσο ηνπ γάκνπ ηνπο. 

-   Σα από ην γάκν απηό γελλεζέληα ηέθλα. 

-   Σα από άιιν ή άιινπο γάκνπο ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδύγνπ ηνπ γελλεζέληα ηέθλα, ηα νπνία πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά. 

-   Σα εθηόο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα γηα ηε κεηέξα. 

-   Σα εθηόο γάκνπ ηέθλα γελλεζέληα γηα ηνλ παηέξα, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο 

αλαγλσξηζζέληα από απηόλ. 

-   Ζκεξνκελία γελλήζεσο όισλ ησλ αλσηέξσ. 

-   Ζκεξνκελία ζαλάηνπ όισλ ησλ κε επηδώλησλ από ηνπο αλσηέξσ. 

-  Ζκεξνκελία γάκνπ, δηάδεπμεο ή ρεξείαο όισλ ησλ ζειέσλ ηέθλσλ (αλ είλαη άγακα λα γίλεη κλεία). 

2) Όηαν ππόκειηαι να αποδείξει ηην ιδιόηηηα ηος μέλοςρ πολύηεκνηρ οικογένειαρ: 

-   Ολνκαηεπώλπκν ησλ γνλέσλ θαη εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπο. 

-   Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ησλ από ην γάκν απηό αδειθώλ ηνπ. 

-   Σα από άιιν ή άιινπο γάκνπο ησλ γνλέσλ ηνπ γελλεζέληα ηέθλα ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά. 

-   Σα εθηόο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα ηεο κεηέξαο ηνπ. 

-   Σα εθηόο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο 

αλαγλσξηζζέληα από απηόλ. 

-   Ζκεξνκελία γελλήζεσο όισλ ησλ αλσηέξσ. 
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-   Ζκεξνκελία ζαλάηνπ όισλ ησλ κε επηδώλησλ από ηνπο αλσηέξσ. 

-   Ζκεξνκελία γάκνπ, δηάδεπμεο ή ρεξείαο όισλ ησλ  ζειέσλ αδειθώλ ηνπ (αλ είλαη άγακα λα γίλεη 

κλεία).  

 

ηιρ ανυηέπυ πεπιπηώζειρ (1 και 2), εκηόρ από ηο πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ 

απαιηείηαι επιπλέον: 

α) ε πεξίπησζε αληθαλόηεηαο πξνο εξγαζία ελόο από ηνπο δύν γνλείο, πηζηνπνηεηηθό από ηνλ νηθείν 

θνξέα, κε ην νπνίν λα βεβαηώλεηαη ε θαηά 100% αλαπεξία ηνπ γνλέα απηνύ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή 

θαηά 70% γηα ηνπο αλάπεξνπο πνιέκνπ.   

β) ε πεξίπησζε αληθαλόηεηαο πξνο εξγαζία ηέθλσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, από νπνηνδήπνηε ιόγν ή 

ηέθλα αλάπεξα πνιέκνπ, πηζηνπνηεηηθό από ηνλ νηθείν θνξέα κε ην νπνίν λα βεβαηώλεηαη ε αλσηέξσ 

αληθαλόηεηά ηνπο. 

γ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ηδηόηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηέθλνπ ή αδειθνύ ηνπ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ησλ ζπνπδώλ ή ηεο καζεηείαο γηα ηέρλε ή επάγγεικα. 

 

Γ. Αλ ν ππνςήθηνο απέθηεζε ηζνβίσο ηελ Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα βάζεη ηνπ Ν.3454/2006 (βλ. πρώτο 

κεφάλαιο, Ενότητα ΣΤ. πεδίο β. Πολύτεκνος) θαη πξνζθνκίδεη, γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηάο ηνπ 

απηήο, μόνο πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απηό πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

1) Όηαν ππόκειηαι να αποδείξει ηην ιδιόηηηα ηος πολςηέκνος: 

-   Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ. 

-   Ζκεξνκελία ηειέζεσο ηνπ γάκνπ ηνπο. 

-   Σα από ην γάκν απηό ηέθλα. 

-  Σα από άιιν ή άιινπο γάκνπο ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδύγνπ ηνπ ηέθλα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά. 

-   Σα εθηόο γάκνπ  ηέθλα γηα ηελ κεηέξα. 

-   Σα εθηόο γάκνπ ηέθλα γηα ηνλ παηέξα, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα από απηόλ. 

-   Ζκεξνκελία γελλήζεσο όισλ ησλ αλσηέξσ. 

-   Ζκεξνκελία ζαλάηνπ όισλ ησλ κε επηδώλησλ από ηνπο αλσηέξσ. 

-   Ζκεξνκελία γάκνπ όισλ ησλ αδειθώλ ηνπ (αλ είλαη άγακα λα γίλεη κλεία). 

2) Όηαν ππόκειηαι να αποδείξει ηην ιδιόηηηά ηος υρ μέλορ πολύηεκνηρ οικογένειαρ: 

-   Ολνκαηεπώλπκν ησλ γνλέσλ  θαη εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπο. 

-   Ολνκαηεπώλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ησλ από ην γάκν απηό αδειθώλ ηνπ. 

-   Σα από άιιν ή άιινπο γάκνπο ησλ γνλέσλ ηνπ  ηέθλα ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά. 

-   Σα εθηόο γάκνπ  ηέθλα ηεο κεηέξαο ηνπ. 

-   Σα εθηόο γάκνπ ηέθλα γηα ηνλ παηέξα, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα από απηόλ. 

-   Ζκεξνκελία γελλήζεσο όισλ ησλ αλσηέξσ. 

-   Ζκεξνκελία ζαλάηνπ όισλ ησλ κε επηδώλησλ από ηνπο αλσηέξσ. 

-   Ζκεξνκελία γάκνπ όισλ ησλ αδειθώλ ηνπ (αλ είλαη άγακα λα γίλεη κλεία). 

 

ηιρ ανυηέπυ πεπιπηώζειρ (1 και 2), εκηόρ από ηο πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ 

απαιηείηαι επιπλέον: 

α) ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αλαπεξίαο ηέθλνπ ή αδειθνύ ππνςεθίνπ ζε πνζνζηό  67% θαη άλσ 

ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πηζηνπνηεηηθό από ηνλ νηθείν θνξέα κε ην νπνίν λα βεβαηώλεηαη ε 

αλσηέξσ αλαπεξία θαη ε ηζνβηόηεηα απηήο. 

β) ε πεξίπησζε αλαπεξίαο από νηαδήπνηε αηηία ή αλαπεξίαο πνιέκνπ ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ 

ηζνβίσο ελόο από ηνπο δύν γνλείο, πηζηνπνηεηηθό από ηνλ νηθείν θνξέα κε ην νπνίν λα βεβαηώλεηαη ε 

αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, αλαπεξία θαη εηδηθώο γηα ηελ αλαπεξία πνιέκνπ θαη ε ηζνβηόηεηα απηήο. 

γ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ηδηόηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηέθλνπ ή αδειθνύ ηνπ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηαο ζρνιήο Παλεπηζηεκηαθήο ή 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ζπνπδώλ. 

δ) ε πεξίπησζε πνπ ηέθλν ή αδειθόο ππνςεθίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δηαλύεη ηε ζηξαηησηηθή 

ηνπ ζεηεία, βεβαίσζε, πεξί ηνπ γεγνλόηνο απηνύ, από αξκόδηα αξρή. 
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Σελίδα 5 από 5 

4. Πιζηοποιηηικά απόδειξηρ εμπειπίαρ είλαη: Βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο. 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γημοζίεςζη ηηρ ανακοίνυζηρ  

Ανάπηηζη νιόθιεξεο ηεο Αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο 

θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Αξγνιίδαο (Σαρ. Γ/λζε: Παξαιηαθή Οδόο Ναππιίνπ Ν.Κίνπ –Ναύπιην 21100), ζην θαηάζηεκα 

ηνπ Γήκνπ Ναππιηέσλ  όπνπ έρεη έδξα ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο. ηνπο ππόινηπνπο Γήκνπο 

θαη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλόηεηεο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο  Αξγνιίδαο κε επζύλε ησλ Γήκσλ. ην 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (www.ppel.gov.gr). 

Θα ζπληαρζεί ζσεηικό ππακηικό ανάπηηζηρ κόλν από ηελ Γηεύζπλζε  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

Αξγνιίδαο θαη από ην Γήκν Ναππιηέσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ απιή αίηεζε κε ζπλεκκέλα ηα αλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά, ζηα 

γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Παξαιηαθή Οδόο Ναππιίνπ- Ν.Κίνπ, Ναύπιην 21100, 

απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Αξγνιίδαο (ηει. επηθνηλσλίαο:  

2752360303, 2752360304).  

Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν  λήγει ηην 21η Μαΐος 2019 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαξη ςποτηθίυν  

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ (όπσο 

αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε). Ζ καηάηαξη ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηελική 

επιλογή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξώηα απ΄ όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηηο εηδηθόηεηεο  πνπ έρνπλ επηιέμεη κε 

βάζε ην βαθμό ενηοπιόηηηαρ πνπ δηαζέηνπλ (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).  

2. Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαη ηα ίδηα πξνζόληα, γίλεηαη κε βάζε ηε 

βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαθμολογούμενα κπιηήπια (εμπειρία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας ). 

3. ηελ πεξίπησζε ιζοβαθμίαρ ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πποηγείηαι αςηόρ πος έσει ηιρ πεπιζζόηεπερ 

μονάδερ ζηο ππώηο βαθμολογούμενο κπιηήπιο (εμπειρία) θαη αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο 

κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας). 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ανάπηηζη πινάκυν  

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Αξγνιίδαο θα αναπηήζει, 

ηοςρ πίνακερ καηάηαξηρ ηυν ςποτηθίυν ζην θαηάζηεκά ηεο  (Παξαιηαθή Οδόο Ναππιίνπ-Ν.Κίνπ, Ναύπιην), ελώ 

ζα ζπληαρζεί και ζσεηικό ππακηικό ανάπηηζηρ ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ππόζλητη  

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ αμέζυρ μεηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, ανηικαθίζηανηαι 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, απαζρνινύληαη γηα ην ςπολειπόμενο, θαηά πεξίπησζε, 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγκεκπιμένηρ διάπκειαρ ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
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http://www.ppel.gov.gr/
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