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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

              

 

     

                    Θεζζαινλίθε,  31-03-2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 

    

                       Αξηζ. Πξση: 2611/86606 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ  

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
=================== 

 

Σαρ. Γ/λζε : 26
εο

 Οθησβξίνπ 80   

Σαρ. Κψδηθαο : 546 27   

Πφιε : Θεζζαινλίθε   

Σειέθσλν : 2310  566032-033   

FAX : 2310  552023   

E-mail : kkith@otenet.gr   

 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ1/ 2022 

γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχλαςε  

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

Ζ  Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο 

 

        Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 έσο θαη 42 ηνπ λ. 4765/2021 (ΦΔΚ Α΄6/15-01-2021) 

«Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ 

Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4305/2014 (ΦΔΚ Α΄237/31-10-2014), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4554/2018 (ΦΔΚ Α΄ 130/18-07-2018) «Αζθαιηζηηθέο θαη 

ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο - Αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο - Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ - Δπηηξνπεία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.», φπσο ηζρχεη.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4528/2018 (ΦΔΚ Α΄50/ 16-03-2018) «Κχξσζε χκβαζεο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 4622/2019 (ΦΔΚ Α΄133/07-08-2019) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: 

Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο 

θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο». 
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6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ λ. 4635/2019 (ΦΔΚ Α΄167/ 30-10-2019) «Δπελδχσ ζηελ 

Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), 

θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ 4624/2019 (ΦΔΚ Α΄137) 

«Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/835/νηθ. 8660/17-05-2021 δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Σαμηλφκεζε ησλ Γήκσλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πεξ. ζη΄ θαη δ΄ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4765/2021 (Α΄6)» (ΑΓΑ:ΦΦΜ246ΜΣΛ6-ΑΥΤ).   

9. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡΗΣ./87/13300/20-07-2021 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ) 33/2006 (ΦΔΚ Α΄280/ 28-12-2006), 

«Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα», φπσο ηζρχεη, κε ζέκα: «Έγθξηζε 

θίλεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο είθνζη ελφο (21) αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.) δηάξθεηαο 8 κελψλ, γηα ηνλ Έιεγρν θαη Δθξίδσζε ηεο 

Βξνπθέιισζεο (κειηηαίνο ππξεηφο), (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ)». 

10. Σελ ππ΄ αξηζ. πξση. 5806/241245/07-09-2021 (ΑΓΑ:6ΝΜΗ4653ΠΓ-ΚΦΧ) απφθαζε (Οξζή 

Δπαλάιεςε) ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ζέκα: «Καηαλνκή 

πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο νθηψ (8) 

κελψλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ έιεγρν θαη εθξίδσζε ηεο Βξνπθέιισζεο 

(κειηηαίνο ππξεηφο) έηνπο 2021.»  

11. Σελ  ππ’ αξηζ. 508/334378/24-11-2021 (ΦΔΚ Β΄5483/26-11-2021) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Έγθξηζε 

δαπαλψλ κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή άιισλ 

πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ απφ ηελ επηβνιή θηεληαηξηθψλ κέηξσλ εμπγίαλζεο ηνπ 

δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο (δηεξεχλεζε, πξφιεςε, επηηήξεζε, έιεγρνο, εθξίδσζε, έθηαθηεο 

επεκβάζεηο) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ εηδηθψλ θηεληαηξηθψλ δηαηάμεσλ, γηα ην 

έηνο 2022».  
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12. Σελ  ππ΄ αξηζ. πξση. 86/23929/28-01-2022 (ΑΓΑ:9ΛΤΔ4653ΠΓ-Τ9Φ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ζέκα: «Έγθξηζε, θαηαλνκή θαη δηάζεζε πνζνχ γηα ηελ 

θάιπςε δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ην ΤΠΑΑΣ θαη 

ηνπνζεηείηαη ζηηο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηηο 

θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κηεληαηξηθέο Αξρέο, γηα ηελ θάιπςε ησλ επνρηθψλ ή άιισλ 

πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζην πιαίζην εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ 

εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ έθηαθησλ θαη άιισλ επηβαιιφκελσλ θηεληαηξηθψλ 

κέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά, γηα ην έηνο 2022».  

13. Σελ ππ' αξηζ. πξση. 43124/12-04-2021 (ΑΓΑ:9ΗΤΔ46ΜΣΛΡ-ΑΘ1) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έξγν «Γαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ 

πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ 

απφ ηελ επηβνιή θηεληαηξηθψλ κέζσλ εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο 

(δηεξεχλεζε, πξφιεςε, επηηήξεζε, έιεγρνο, εθξίδσζε, έθηαθηεο επεκβάζεηο) ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ εηδηθψλ θηεληαηξηθψλ δηαηάμεσλ, γηα ην έηνο 2021» εγθξίζεθε θαη 

εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) 2021 κε θσδηθφ έξγνπ 

2019Δ08220010 ηεο ΑΔ 082/2  ΣΡΟΠ.0.   

14.  Σελ ππ' αξηζ. πξση 132890/07-12-2021 (ΑΓΑ:6ΒΘ146ΜΣΛΡ-ΓΞΓ) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έξγν «Γαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ 

πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ 

απφ ηελ επηβνιή θηεληαηξηθψλ κέζσλ εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο 

(δηεξεχλεζε, πξφιεςε, επηηήξεζε, έιεγρνο, εθξίδσζε, έθηαθηεο επεκβάζεηο) ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ εηδηθψλ θηεληαηξηθψλ δηαηάμεσλ, γηα ην έηνο 2021» εγθξίζεθε θαη 

εληάρζεθε/ηξνπνπνηήζεθε  ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) 2021 κε θσδηθφ 

έξγνπ 2019Δ08220010 ηεο ΑΔ 082/2  ΣΡΟΠ.0, νη εγθξίζεηο απηέο ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ 

ΣΡΟΠ. 01 ηεο ΑΔ 082/2. 

15. Σν Π.Γ.97/2017 (ΦΔΚ Α΄138/ 15-09-2017) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ».  

16. Σελ ππ΄ αξηζ. πξση. 1157/40767/15-02-2022 βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο πεξί έγθξηζεο θαη εμαζθάιηζεο πηζηψζεσλ 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο 

Αλαθνίλσζεο. 
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Αλαθνηλψλεη 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά ελλέα (9) 

αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή πεξηνδηθψλ αλαγθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθνχ 

Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη εηδηθφηεξα ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

Σκεκάησλ απηνχ (πνπ εδξεχνπλ ζηηο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Λάξηζαο θαη Καβάιαο), 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ έιεγρν θαη εθξίδσζε ηεο Βξνπθέιισζεο (κειηηαίνο ππξεηφο) 

έηνπο 2022 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα 

ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ 

πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β) 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

101 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 Σκήκα Παζνινγίαο 

Πηελψλ θαη Μειηζζψλ, 

Μηθξνβηνινγίαο, 

Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ 

θαη Βξνπθειιψζεσλ 

Θεζζαινλίθε 

Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΠΔ  

ΚΣΖΝΗΑΣΡΧΝ  
8 κήλεο  1 

102 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σκήκα Κηεληαηξηθφ 

Δξγαζηήξην Ησαλλίλσλ 

Ησάλληλα 

Ν.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΠΔ  

ΚΣΖΝΗΑΣΡΧΝ  
8 κήλεο  1 

103 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σκήκα Κηεληαηξηθφ 

Δξγαζηήξην Λάξηζαο 

Λάξηζα 

Ν.ΛΑΡΗΑ 

ΠΔ  

ΚΣΖΝΗΑΣΡΧΝ  
8 κήλεο  1 

104 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σκήκα Κηεληαηξηθφ 

Δξγαζηήξην Καβάιαο 

Καβάια                      

Ν.ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΔ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΧΝ  
8 κήλεο 1 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

105 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σκήκα Παζνινγίαο 

Πηελψλ θαη Μειηζζψλ, 

Μηθξνβηνινγίαο, 

Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ 

θαη Βξνπθειιψζεσλ 

Θεζζαινλίθε 

Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΣΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 

ΕΧΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ   

8 κήλεο  1 

106 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σκήκα Κηεληαηξηθφ 

Δξγαζηήξην Ησαλλίλσλ 

Ησάλληλα 

Ν.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΣΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 

ΕΧΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ   

8 κήλεο  1 

107 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σκήκα Κηεληαηξηθφ 

Δξγαζηήξην Λάξηζαο 

Λάξηζα 

Ν.ΛΑΡΗΑ 

ΣΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 

ΕΧΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ   

8 κήλεο  2 

108 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σκήκα Κηεληαηξηθφ 

Δξγαζηήξην Καβάιαο 

Καβάια 

Ν.ΚΑΒΑΛΑ 

ΣΔ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 

ΕΧΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ   

8 κήλεο 1 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

 

 

101-102-103-104 

 

 

 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κηεληαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) 

ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο 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 Κηεληάηξνπ ή Βεβαίσζε Άζθεζεο Γεσηερληθνχ 

Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Κηελίαηξνπ 

105-106-107-108 

 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο ή Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ κε 

θαηεχζπλζε Εσηθήο Παξαγσγήο ΣΔΗ  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 ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

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

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 
 
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. 
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ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθφ 102 θαη 106, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ, 

Γσδψλεο, Εαγνξίνπ, Είηζαο, Ησαλληηψλ, Κφληηζαο, Μεηζφβνπ θαη Πσγσλίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ (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).          

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ 

(ΠΔ)  ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ (ΣΔ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο 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 

 

 

 

 

 

101-102-103-104 

 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε: πξηλ θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο ΠΔ 

Κηεληάηξσλ (βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΓΔΧΣΔΔ), σο εμήο: 

Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ κέρξη θαη 

29-6-2002 ιακβάλεηαη ππφςε, δηφηη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή δελ 

απαηηείην επαγγεικαηηθή άδεηα γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ζηνηρείν 12. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ 30-6-2002 θαη κεηά ιακβάλεηαη 

ππφςε κφλνλ εθφζνλ έρεη δηαλπζεί κε βεβαίσζε (λ. 3919/2011) θαη 

πξνζκεηξείηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο Κηεληάηξνπ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1) 
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ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η., ζηνηρείν 12. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Όζνη ππνςήθηνη έρνπλ ζπλερφκελε πξνυπεξεζία ζηνλ ίδην εξγνδφηε πνπ 

άξρηζε πξηλ ηελ 30-6-2002 θαη απέθηεζαλ ην δηθαίσκα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο Κηεληάηξνπ 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 δειψζνπλ ζε ρσξηζηή ππεχζπλε 

δήισζε ηε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπο. 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Όηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο 

Κηεληάηξνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κελψλ εκπεηξίαο, ν 

ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπλππνβάιεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ΓΔΧΣΔΔ, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

105-106-107-108 
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ 

κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ζηνηρείν 12. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα ηηο αλσηέξσ εηδηθφηεηεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) κε ζήκαλζε 

έθδνζεο «10-6-2021» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «ΣΡΟΠΟΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο, φπνπ απαηηείηαη, 

πξνζθνκίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ Παξάξηεκα, θαζφζνλ, ε βεβαίσζε 

πξνυπεξεζίαο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ) έρεη θαζαξά 

πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 8657/12-1-2021 

έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ ηνπ  e-ΔΦΚΑ. 
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ 

ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ 

πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-6-2021» 

δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ I: «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Αλαθνίλσζε πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ 

επηθπξσζεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο 

Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ)» με ζήμανζη έκδοζηρ «10-6-2021» θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηειεπηαία 

ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ Η κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».  

εκεηψλεηαη φηη απφ 1.9.2021 (θαηάξγεζε κεηαθξαζηηθήο ππεξεζίαο Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

31/8/2021- άξζξν 478 παξ. 6 λ. 4781/2021), νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ θαη λα επηιέγνπλ 

κεηαθξαζηή ζηε δηεχζπλζε metafraseis.services.gov.gr ή κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Πηζηνπνηεκέλνη 

Μεηαθξαζηέο» ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο gov.gr. πγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή 

ζα γίλεηαη αθινπζψληαο ηα εμήο βήκαηα: πιεθηξνιφγεζε ηεο δηεχζπλζεο www.gov.gr, επηινγή ηεο 

θαηεγνξίαο Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλφηεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή Μεηαθξάζεηο, Αλαδήηεζε 

πηζηνπνηεκέλνπ κεηαθξαζηή, Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο Αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4765/2021 ζηνηρεία θαη ηα φξηα ειηθίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ σο άλσ λφκνπ, λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Λάξηζαο θαη Καβάιαο, εθφζνλ 

εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα 

γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. 

Σν ΑΔΠ αλαξηά ηελ Αλαθνίλσζε ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγθξηζήο 

ηεο. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ην Α..Δ.Π., 

ε Αλαθνίλσζε [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 
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(ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-6-2021»] θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα 

αλαξηεζνχλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο φπνπ 

πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ (www.minagric.gr) θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ  

Γήκσλ Θεζζαινλίθεο, Ησαλληηψλ, Λαξηζαίσλ θαη Καβάιαο, ζηνπο νπνίνπο απηά εδξεχνπλ. 

Δπηπιένλ, λα αλαξηεζνχλ θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα». Γηα θάζε αλάξηεζε πνπ δηελεξγείηαη ζε 

θαηάζηεκα, ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ Ν. 4765/2021, φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox 

@asep.gr. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ  ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 1
ΠΔ/ΣΔ 

θαη λα ηελ ππνβάινπλ, καδί κε ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο, 26εο Οθησβξίνπ 80, ΣΚ 54627, 

Θεζζαινλίθε, ππφςε θ. Βαζηιηθήο Γνχθα θαη θ. Κιενπάηξαο Κνζκίδνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: 

2310  566032/031).  

Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν 

νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

(ΔΔ) 2016/679 γλσζηφ σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, θαζηεξψλεηαη εληαίν 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή 

ππνβνιή αίηεζεο κε ηα 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 δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο 

ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαη ε επζχλε ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο 

ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. 
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Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν θαηεγνξίαο 

πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ). Ζ ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθχξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 

θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ 

(ππνινγηδνκέλσλ εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο 

ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη 

ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (www.minagric.gr) θαη ζην ρψξν ησλ 

αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο, Ησαλληηψλ, Λαξηζαίσλ 

θαη Καβάιαο ζηνπο νπνίνπο απηά εδξεχνπλ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ 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. 

Πξνζνρή: Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη εληαία γηα φιεο ηηο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο 

ηνπ θνξέα θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ή αλάξηεζεο ηεο 

παξνχζαο ζην Ννκφ πνπ απηή ζα δεκνζηεπζεί ή αλαξηεζεί ηειεπηαία, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (www.minagric.gr), β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: 

Πνιίηεο Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ Οξ. Υξφλνπ ΟΥ, γ) ζηα θαηά 

ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 

(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  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  Γηαγσληζκψλ 

Φνξέσλ Οξ. Υξφλνπ ΟΥ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη ζε πίλαθεο θαηά 

θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, 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, γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (σπόνορ ανεπγίαρ, πολςηεκνική 

ιδιόηηηα, ηπιηεκνική ιδιόηηηα, μονογονεφκή ιδιόηηηα, απιθμόρ ανήλικυν ηέκνυν, βαθμόρ ηίηλος 

ζποςδών, διδακηοπικό δίπλυμα, αςηοηελήρ μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ, ενιαίορ και αδιάζπαζηορ ηίηλορ 

μεηαπηςσιακού επιπέδος (integrated master), δεύηεπορ ηίηλορ ζποςδών, εμπειπία, αναπηπία 

ςποτηθίος, αναπηπία ζςγγενικού αηόμος).  

ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (σπόνορ ανεπγίαρ) θαη, αλ απηέο 

ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (πολύηεκνορ γονέαρ και 

ηέκνο πολύηεκνηρ οικογένειαρ) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ νη ππνςήθηνη θαη πάιη ηζνβαζκνχλ, πξνεγείηαη  

ν κεγαιχηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, ελψ, αλ εμαληιεζνχλ φια ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

 

ΠΡΟΟΥΖ:  

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθφ 102 θαη 106, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ, 

Γσδψλεο, Εαγνξίνπ, Είηζαο, Ησαλληηψλ, Κφληηζαο, Μεηζφβνπ θαη Πσγσλίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ (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).          

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Ζ ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, απνξξηπηέσλ θαη πξνζιεπηέσλ ζην 

θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζηα θαηαζηήκαηα φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (www.minagric.gr) θαη ζην 
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ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γήκσλ Θεζζαινλίθεο, Ησαλληηψλ, 

Λαξηζαίσλ θαη Καβάιαο ζηνπο νπνίνπο απηά εδξεχνπλ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα 

γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. 

Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox@asep.gr. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία αξρίδεη απφ 

ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν 

απεπζείαο ζηε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (thessaloniki@asep.gr) θαη, γηα 

λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη επξψ (20 €), 

πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. 

ινγφηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (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 αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη λα 

απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρφλ αλακφξθσζε 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. 
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ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ 

απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην 

ππνιεηπφκελν, 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 απαζρφιεζεο,  πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα ππνβάινπλ 

ζην θνξέα ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία 

πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή 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 δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4765/2021. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο δήισζεο, ε 

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 παξνχζαο Αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 

αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-

2021», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε 

ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ii) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

αίηεζεο- ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 1
ΠΔ/ΣΔ

, ζε ζπλδπαζκφ κε 

επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) 

θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

εληχπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  

Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.   

 
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ 

 

πξφπνπινο Πνιπρξφλεο  

ΣΔ06 Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

 ηεο Γηεχζπλζεο 

 

Γξ. Ληκπηηάθεο Νηθφιανο 

ΠΔ3 Κηελίαηξνο – 

Μηθξνβηνιφγνο Σξνθίκσλ 

Ζ  Πξντζηακέλε  Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

Υαηδεθνθνιάθε Μαξία 
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