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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  4/2019 

 

 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ζην πιαίζην 

 

ηνπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

Μέηξν 19 “ηήξημε γηα Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ Leader (ΣΑΠΣνΚ -Σνπηθή 

Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ” 

 

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΓΣΑΑ) 

 

Ο  ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΤ 

  Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η. Α΄/3-3-1994), όπσο 

ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 

224/η.Α΄/2-12-2016). 

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

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η. Α΄/7-6-2010), όπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/η. Α΄/14-3-2012). 
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4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 ΦΔΚ Α΄ 161 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74/η. Α΄/26-3-

2014). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 

3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η. Α΄/23-12-2014). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η.Α΄/7-7-2016). 

7. Tε κε αξηζ. πξση. 1065/19-4-2016 (ΦΔΚ 1273/η. Β΄/4-5-2016) Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζέκα: «Θέζπηζε δηαδηθαζηώλ ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ‘’Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο 2014 – 2020΄΄ (ΓΔ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηε κε αξ. πξση. 

3417/22-12-2016 (ΦΔΚ 4222/η. Β΄/28-12-2016) Απόθαζε θαη ηζρύεη θάζε θνξά. 

8.Σελ ππ’ αξηζ. 2635/20-9-2017/ΦΔΚ 3313/17 Κνηλή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο «Πεξί πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 «ηήξημε πινπνίεζεο 

δξάζεσλ ησλ ζηξαηεγηθώλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

(CLLD/LEADER)» ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο πεξηόδνπ 

2014-2020», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θάζε θνξά. 

9.Σε κε αξ. πξση. 13215/30-11-2017 (ΦΔΚ 4285/η.Β΄/8-12-2017) Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζρεηηθά κε ην «Πιαίζην πινπνίεζεο 

Τπνκέηξνπ 19.2, ηνπ Μέηξνπ 19, Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ, (ΣΑΠΣνΚ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, γηα 

παξεκβάζεηο Γεκνζίνπ ραξαθηήξα θαη ινηπέο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ησλ Σνπηθώλ 

Πξνγξακκάησλ», όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. 

10. Σε κε αξ. πξση. 14122/11-05-2018 Πξόζθιεζε ηεο ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Καβάιαο - 

Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην ΠΑΑ 2014-

2020, όπσο ππνβιήζεθαλ ζην ΟΠΑΑ. 

11. Σηο αηηήζεηο ζηήξημεο πξνο ηελ ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Καβάιαο - Αλαπηπμηαθή 

Αλώλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην ΠΑΑ 2014-2020, όπσο 

ππνβιήζεθαλ ζην ΟΠΑΑ. 

12. Σελ ππ΄ αξηζ. πξση. 4778/21-10-2019  (ΑΓΑ: 6ΕΓ97ΛΒ-9Ε) απόθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην 

πιαίζην ηεο Τπνδξάζεο 19.2.4.2 «ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε 

ηνπηθώλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

ππνδνκώλ (π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί, αγξνηηθά ηαηξεία θ.ι.π.)» ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ 

Μέηξνπ 19 «Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020  θαη ηίηιν έξγσλ: α) « Καηαζθεπή γεπέδνπ 5Υ5 θαη 

δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηελ Σ.Κ. Γξαβνύλαο Γήκνπ Νέζηνπ»,Κσδηθόο 

Ο.Π..Α.Α. 0010938294 θαη β) Καηαζθεπή γεπέδνπ 5Υ5 θαη δηακόξθσζε 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηελ Σ.Κ. Υξπζνρσξίνπ Γήκνπ Νέζηνπ» Κσδηθόο Ο.Π..Α.Α. 

0010939642. 
13. Σελ ππ΄ αξηζ. πξση. 4779/21-10-2019  (ΑΓΑ: Χ5ΤΜ7ΛΒ-21Τ) απόθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην 
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πιαίζην Τπνδξάζεο 19.2.4.3 «ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε ππεξεζίεο 

θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρώξσλ εληόο νηθηζκώλ, ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ζεκάλζεηο, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, πξνβνιή 

πξνώζεζε πεξηνρώλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.ι.π.)» ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ Μέηξνπ 

19 «Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΠΑΑ) 2014-2020 κε ηίηιν έξγσλ: α) «Ίδξπζε Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο θαη 

Γηακόξθσζε Πεξηβάιινληνο Υώξνπ ζηελ ζέζε Γξπκνύζα Παξαπνηάκηνπ Γάζνπο 

Νέζηνπ»  Κσδηθόο Ο.Π..Α.Α. 0010938447 θαη β) «Αλάπιαζε ηεο θεληξηθήο 

πιαηείαο Ζξώσλ εληόο ηνπ νηθηζκνύ Υξπζνύπνιεο»  Κσδηθόο Ο.Π..Α.Α. 

0010937044. 

14.Σελ ππ΄ αξηζ.256/11-11-2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Νέζηνπ κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε 

ρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ Leader (άξζξν 21 Ν. 2190/1994)». 

15. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ  Γήκνπ Νέζηνπ (ΦΔΚ 1708/η. 

Β΄/11-7-2013, 3624/η. Β΄/12-10-2017 θαη 321/η. Β΄/8-2-2019). 

16. Σηο ππ΄ αξηζ. πξση. 17381/20-11-2019 θαη 17377/20-11-2019 βεβαηώζεηο ηνπ 

Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ πεξί αλαγθαηόηεηαο πξόζζεησλ πξνζόλησλ. 

17. Σελ ππ’ αξηζ. πξση.17397/20-11-2019 βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ 

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 πέληε (5) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε: α)Σεο Τπνδξάζεο 19.2.4.2 
«ηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία, βειηίσζε ή επέθηαζε ηνπηθώλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ γηα 

ηνλ αγξνηηθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ (π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί, 

αγξνηηθά ηαηξεία θ.ι.π.)» ηνπ Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ Μέηξνπ 19 «Οκάδεο Σνπηθήο 

Γξάζεο LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020 θαη 

β) ηεο Τπνδξάζεο 19.2.4.3 «ηήξημε γηα επελδύζεηο γηα δεκόζηα ρξήζε ζε 

ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο αλαςπρήο, αλάπιαζεο ρώξσλ εληόο νηθηζκώλ, ηνπξηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο κηθξήο θιίκαθαο (ζεκάλζεηο, θνηλόρξεζηνη 

ρώξνη, πξνβνιή πξνώζεζε πεξηνρώλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο θ.ι.π.)» ηνπ 

Τπνκέηξνπ 19.2 ηνπ Μέηξνπ 19 «Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο LEADER» ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

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): 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδη

θόο 

ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 

αηόκσλ 

100 ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΤ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 
ΠΔ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ 

Έλα (1) έηνο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  κε 

δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο έσο ηε 

ιήμε  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 

101 ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΤ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 
ΠΔ Σνπνγξάθσλ 

Μεραληθώλ 

Έλα (1) έηνο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  κε 

δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο έσο ηε 

ιήμε  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 

102 ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΤ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΠΔ Οηθνλνκνιόγσλ 

Έλα (1) έηνο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  κε 

δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο έσο ηε 

ιήμε  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 

103 ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΤ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ 
ΣΔ Πνιηηηθώλ 

Μεραληθώλ 

Έλα (1) έηνο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  κε 

δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο έσο ηε 

ιήμε  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 

104 ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΤ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Έλα (1) έηνο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο  κε 

δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο έσο ηε 

ιήμε  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 

ΑΔΑ: 6Λ37ΩΚΣ-ΕΕΖ



5 
 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ 

θαη 

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά &ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 

 

 

 

100 

α) Πηπρίν ή δίπισµα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΑΔΗ ή ην νµώλπµν πηπρίν ή δίπισµα 

Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεµίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξαµµάησλ πνπδώλ 

Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηόζεµν θαηά πεξηερόµελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισµα 

ΑΔΗ ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεµίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξαµµάησλ πνπδώλ 

Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εµεδαπήο ή ηζόηηµνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ. 

γ) Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

101 ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ή Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ 

ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) 

ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηόζεκν θαηά 

πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ.  

3. Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

4 . Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ ή Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ 

ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) 
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ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηόζεκν θαηά 

πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ.  

3. Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

4 . Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 

102 Α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (από 1998 

κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο 

Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξώελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

(ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθό έηνο 1996-1997) ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ (από Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλώλ 

θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ) κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ 

πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη 

Δπξσπατθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ 

ρέζεσλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ (πξώελ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ πνπδώλ ) κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ 

Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή 

Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή 

Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή 

Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ ή Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ή Ναπηηιίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο 

Σνπξηζκνύ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 2006 

κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή 
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Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ 

ή Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη 

Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο 

θαη Αλαινγηζηηθώλ - Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ή Μαζεκαηηθώλ 

Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ-Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 

Μαζεκαηηθώλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 

Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ε ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

Β) Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

103 ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  

α)Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Έξγσλ Τπνδνκήο ή  Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ 

Έξγσλ ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. θαη Μεραληθώλ 

Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ.  - Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ΣΔΗ  ή ην 

νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή 

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα 

πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

β) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.  

γ) Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α)Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Έξγσλ Τπνδνκήο ή  Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ 
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Έξγσλ ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. θαη Μεραληθώλ 

Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ.  - Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. ΣΔΗ  ή ην 

νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή 

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα 

πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο. 

β) Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.  

γ) Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

104 Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Πνιπκέζσλ ή Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ ή 

Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγώλ 

Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία ή Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή 

Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ή 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ 

πζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ή Σειεπηθνηλσληώλ 

θαη Γηθηύσλ Ζ/Τ ή Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο 

Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ή Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Σ.Δ. ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε θαηεύζπλζε 

Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ.Δ. θαη 

Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. κε θαηεύζπλζε Μεραληθώλ 

Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα 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) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …
. κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 55

0 

60

0 

…

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

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

αξηζκόο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

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

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 

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

αξηζκόο 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”) 

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              

 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην  

ζπληειεζηή “2”) 

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% … 67% … 70% …          

κνλάδεο 100 … 120 … 134 … 140 …          
 

 

 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ (ΠΔ)ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΉ 

(ΣΔ)ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 

 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε 

ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 

θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 
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ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

 

 

 

100 θαη 101 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνύκελεο, 

θαηά πεξίπησζε, από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε 

Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

102, 103 θαη 104 
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 

ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β 

ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξόπνη ππνινγηζµνύ ηεο εµπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεµα αλαθνηλώζεσλ πµβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζµέλνπ 

Υξόλνπ (ΟΥ)» µε ζήµαλζε έθδνζεο «02-12-2019» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., 

ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ») 

 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ 

Β), ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  

απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 

πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) κε ζήκαλζε έθδνζεο 02-12-2019» 

δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΩΝ, 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ 

Παξαξηήκαηνο, εθηόο από ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ II, «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνηρείν 2 

ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ.   
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ΠΡΟΟΥΖ: 

1. «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 πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «02.12.2019» θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ 

ΗΗ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ». 

2. Σα πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Ζ/Τ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε πξσηόηππα είηε ζε 

επθξηλή θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν. 

3. Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), 

γηα όζνπο ππνςεθίνπο επηθαινύληαη Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά 

είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από 

δηθεγόξν, είηε ζε πξσηόηππα. 

4. Ο ππνςήθηνο πξνο απόδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηεο πνιπηεθληθήο, ηεο ηξηηεθληθήο θαη 

κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζπκπιεξώλεη κε ηελ έλδεημε ην ζρεηηθό ηεηξαγσλίδην ζηελ 

αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 ή ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 

1599/1986, πξνθεηκέλνπ λα δειώζεη όηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο δελ έρεη 

πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ησλ σο 

άλσ ηδηνηήησλ. 

5. Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ηδίνπ ή ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 17 θαη 18 ηνπ 

Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξνπ Παξαξηήκαηνο. 

ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ ην άηνκν κε αλαπεξία από ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία 

είλαη έγγακν πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθήο 

ηνπνηθνγέλεηαο θαη πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο παηξηθήο ηνπ 

νηθνγέλεηαο από ηα νπνία ζα πξνθύπηεη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ησλ ελ ιόγσ νηθνγελεηώλ. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 

εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019». 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο Αλαθνίλσζεο 

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

ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), 
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λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ 

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

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

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο Αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 

πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» 

θαη ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (A1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο 

«27-09-2019» θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «19-11-

2019»], λα γίλεη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Νέζηνπ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), 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 ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 

ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από 

απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 

δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 

καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 7
εο

 Μεξαξρίαο –Μ. Αιεμάλδξνπ,  Σ.Κ. 64200 

Υξπζνύπνιε, ζην Κέληξν Κνηλόηεηαο Γήκνπ Νέζηνπ, ππόςε θαο Γξόζνπ Μαξίαο 

(ηει. επηθνηλσλίαο:  2591023585 θαη 2591024362). 

 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. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 

θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 

πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε 

πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

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

εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
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παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ 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 δηαδξνκήΠνιίηεο  Έληππα 

– Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ 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. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

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

ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο 

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

επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη 

σο εμήο:  

1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο 

εηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄ επικοσρίας).  

2. Ζ θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά) 

γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από 

ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, 

ηριηεκνική ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ 

ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

file:///C:\Users\PAPADAKH_E\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1GSNZA6V\www.asep.gr
file:///C:\Users\PAPADAKH_E\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1GSNZA6V\www.kep.gov.gr
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3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο 

πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος 

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

δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ 

εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα 

θιήξσζε. 

 

Σν θώιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεοΓΔΝ ΤΦΗΣΑΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε 

πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ή Έξγσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 

2190/1994. 

 

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 θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ 

καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί 

θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 

όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν 

πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε 

ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

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. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 

απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζηε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ 

Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ Θεζζαινλίθεο (Κηίξην «ΕΔDA», Λεσθ. 

Γεσξγηθήο ρνιήο 65, Σ.Κ. 57001, Θέξκε) 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 

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), 

είηε από Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη 

file:///C:\Users\PAPADAKH_E\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\1GSNZA6V\www.asep.gr
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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. 

Ζ ππεξεζία νθείιεη 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. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε 

Ζ 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. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην 

«Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «02.12.2019», 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 
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θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 

Παξάξηεκα απηό, αιιά θαη ζηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (A1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ 

Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «27-09-2019» θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «19-11-2019», 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 ΓΖΜΑΡΥΟ ΝΔΣΟΤ 

 

                                       ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΑΒΒΑ 
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