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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Πξέβεδα,
22 Ηνπλίνπ 2020
Αξηζ. Πξση.:77680/3015

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζ. ΟΥ 1/2020
γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πξέβεδαο
Έρνληαο ππφςε:
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα
ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η.Α΄/3-3-1994), φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ 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 - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87η.Α΄/7-6-2010), φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ
54/η.Α΄/14-3-2012).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ 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 άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η. Α΄/31-10-2014), φπσο
αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 4554/2018 (ΦΔΚ 130/η. Α΄/18-72018).
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4403/2016 (ΦΔΚ125/η.Α΄/7-7-2016).
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4590/2019 «Δλδπλάκσζε Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ
Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.), ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 17/η.Α΄/07-02-2019).
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4674/2020 «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηνπ
Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 53/η. Α΄/11-03-2020).
9. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ηεζζαξαθνζηνχ έθηνπ «Καηεπείγνληα δεηήκαηα
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα» ηεο απφ 30-03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ «Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID- 19 θαη άιιεο
θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 75/η. Α’/30-03-2020).
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνχ έθηνπ «Παξάηαζε ηζρχνο εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ ηεο
Δπηηξνπήο ηεο Π.Τ. 33/2006» ηεο απφ 13-04-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
1.
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«Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 84/η. Α’/13-04-2020).
Σελ ππ’ αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ- εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4440/2016…»(ΦΔΚ
272/η.Β΄/6-2-2017).
Σελ Δθηειεζηηθή Απφθαζε (ΔΔ)2016/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2016 κε ηελ
νπνία ζεζπίζηεθαλ κέηξα ειέγρνπ ηεο πγείαο ησλ δψσλ φζνλ αθνξά ηελ Οδψδε Γεξκαηίηηδα
ζηα θξάηε κέιε φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. C(2019)8571 final/27-11-2019 φκνηα
απφθαζε θαη παξαηάζεθε ε ηζρχο ηεο κέρξη 20 Απξηιίνπ 2021.
Σελ ππ’ αξηζ. 3425/330848/18-12-2019 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζέκα: «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 2020» (ΦΔΚ 4738/η. Β΄/20-12-2019).
Σελ ππ’ αξηζ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./4/30805/13-01-2020 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α’), φπσο ηζρχεη, κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα
ηελ θίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ηξηάληα (30) αηφκσλ εηδηθφηεηαο ΠΔ Κηεληαηξηθνχ,
κε ζρέζε εξγαζίαο ΙΓΟΥ δηάξθεηαο ελφο έηνπο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ζηηο Γηεπζχλζεηο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (ΓΑΟΚ) ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο,
γηα ην Πξφγξακκα Δκβνιηαζκνχ ηεο Οδψδνπο Γεξκαηίηηδαο ησλ Βννεηδψλ- Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ».
Σελ ππ’ αξηζ. 147/23079/22-01-2020 (ΑΓΑ:67ΑΔ4653ΠΓ-ΘΣΠ) 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 2020».
Σελ ππ’ αξηζ. 1328/39509/05-02-2020 (ΑΓΑ:6Ν9Η4653ΠΓ-561) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πεξί θαηαλνκήο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέρξη έλα (1) έηνο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα ηελ
θάιπςε αλαγθψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο (Γ.Α.Ο.Κ.) ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο πνπ εθαξκφδνπλ ην Πξφγξακκα ηνπ Δκβνιηαζκνχ
θαηά ηεο Οδψδνπο Γεξκαηίηηδαο ησλ Βννεηδψλ.
Σελ ππ’ αξηζ. 130433/16-12-2019 (ΦΔΚ Β’ 4749) απφθαζε ησλ Τθππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ κε ζέκα: «Σαθηνπνίεζε πιεξσκψλ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
κε ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζησλ
Δπελδχζεσλ έηνπο 2020 θαη ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ».
Σελ ππ’ αξηζ. 135006/24-12-2019 (ΑΓΑ:610Μ46ΜΣΛΡ-ΛΚ3) 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 κέηξσλ εμπγίαλζεο ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο (δηεξεχλεζε, πξφιεςε, επηηήξεζε, έιεγρνο, εθξίδσζε, έθηαθηεο
επεκβάζεηο) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ εηδηθψλ θηεληαηξηθψλ δηαηάμεσλ, γηα ην
2020» εγθξίζεθε θαη εληάρζεθε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2019 κε
θσδηθφ έξγνπ 2019Δ08220010 ηεο ΑΔ082/2.
Σελ ππ’ αξηζ. 3/04-03-2020 (ΑΓΑ:69ΠΓ7Λ9-ΚΗΓ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ κε ζέκα: «Πξφζιεςε ελφο (1) Π.Δ. Κηεληάηξνπ κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ΙΓΟΥ, κέρξη έλα (1) έηνο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ηεο
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ζχκβαζεο σο ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ‘Δκβνιηαζκνί θαηά ηεο Οδψδνπο Γεξκαηίηηδαο
ησλ Βννεηδψλ’ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Πξέβεδαο.
Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 49023/1855/27-04-2020 βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο
Δζφδσλ, Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πιεξσκήο Γαπαλψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Πξέβεδαο πεξί ηεο χπαξμεο πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο.
Σν Π.Γ. 140/2010 (ΦΔΚ 233/η. Α’/2010) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.202855/27.12.2016 (ΦΔΚ 4400/η. Β’/30.12.2016) απφθαζε ηνπ
αζθνχληα θαζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα Ηπείξνπ – Γπη. Μαθεδνλίαο θαη ηελ αξηζ.
163473/24.10.2017 (ΦΔΚ 3878/η. Β’/3.11.2017) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Ηπείξνπ –Γπη. Μαθεδνλίαο.
Σελ αξηζ. νηθ. 132676/8521/02-09-2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ κε ζέκα:
«Οξηζκφο Υσξηθψλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ θαη κεηαβίβαζε επηπιένλ
Αξκνδηνηήησλ» (ΦΔΚ 705/Τ.Ο.Γ.Γ/09-09-2019).
Σελ ππ’ αξηζ. νηθ. 138928/8845/12-09-2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ πεξί
κεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνπο ρσξηθνχο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ (ΦΔΚ 3550/η.Β΄/23-09-2019).
Σν ππ’ αξηζ. πξση. 42231/1405/04-06-2020 έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πξέβεδαο
πεξί ηνπ ηξφπνπ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ.
Αλαθνηλψλεη

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ελφο (1) Π.Δ.
Κηεληάηξνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δκβνιηαζκνί θαηά ηεο Οδψδνπο
Γεξκαηίηηδαο ησλ Βννεηδψλ» ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πξέβεδαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Πξέβεδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο,
αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑΑ),
κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Κσδηθφο
ζέζεο

101

Τπεξεζία
Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο
Πξέβεδαο ηεο
Πεξηθέξεηαο
Ηπείξνπ.

Έδξα
ππεξεζίαο

Πξέβεδα

Δηδηθφηεηα

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη γηα
ρξνληθή δηάξθεηα
ηζφρξνλε κε ηε
ΠΔ
δηάξθεηα ηνπ
Κηεληάηξσλ
εθηεινχκελνπ
πξνγξάκκαηνο
(έσο 20-04-2021).

Αξηζκφο
αηφκσλ

1

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Κσδηθφο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

101

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κηεληαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Κσδηθφο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ)
ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ)
ΑΔΙ 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 Κηεληάηξνπ.
γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ
θχιισλ, γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

Οη ππνςήθηνη ηεο αλσηέξσ εηδηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Η 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 κελψλ, κε αλψηαην φξην
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
4
5
6
7
8
9
10
11
3*
κνλάδεο
150
200
250
300
350
400
450
500
550
*αθνξά κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα

12
600

….
….

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 απφ ηα δχν πξψηα 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 βαζηθνχ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην
40, ελψ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο
5
… 5,5 …
6
… 6,5 …
7
… 7,5 …
8
… 8,5 …
9
… 9,5 … 10
ΠΔ & ΣΔ
θαηεγνξία
10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20
ΓΔ
κνλάδεο
200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400
10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
εκπεηξίαο
κνλάδεο
7 14 21 28 35 42 49 56 63

10

11

12

13

14

…

57

58

59

70

77

84

91

98

…

399

406

413

11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην
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ζπληειεζηή “3”)
πνζνζηφ
50%
αλαπεξίαο
κνλάδεο
150

…

60%

…

…

180

…

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

50%

…

60%

…

67%

…

70%

…

100

…

120

…

134

…

140

…

ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ
ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ (ΠΔ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ζέζεο 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 ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο.
ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ

101
ΠΔ Κηεληάηξσλ

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ
Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε: πξηλ θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο ΠΔ
Κηεληάηξσλ (βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΓΔΩΣΔΔ), 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) ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ 30-6-2002 θαη κεηά ιακβάλεηαη
ππφςε κφλν 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)
ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. 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
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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 ΓΔΩΣΔΔ, απφ
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
απηνχ.
Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα ηελ αλσηέξσ εηδηθφηεηα πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
(ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα
«ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηε
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: s.konstantinidou@php.gov.gr φια ηα απαηηνχκελα απφ
ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ»
ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, εθηφο απφ ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.
1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ.
ΠΡΟΟΥΖ:
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλαδήηεζε ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ, είηε κε ειεθηξνληθφ είηε κε άιιν ηξφπν, ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ, ν
ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄ 75) ζχκθσλα κε ηελ
νπνία εθφζνλ πξνθχςεη πξνζιεπηένο, ζα πξνζθνκίζεη απηά ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν θαη
πάλησο άκεζα κεηά ηε ιήμε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ε ζρεηηθή ηπρφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) πνπ ζα
ππνβιεζνχλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδνληαη
ππνγεγξακκέλεο, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππφγξαθεο αηηήζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο δελ
γίλνληαη δεθηέο.
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:
1.«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, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ
Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» θαη εηδηθφηεξα ζηελ
ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ,
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».
2. Σα Πηζηνπνηεηηθά πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη
νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ
θαη
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π) ή Δ.Ο.Π. πξψελ Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ή έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. γίλνληαη απνδεθηά
ρσξίο λα απαηηείηαη επηθχξσζε απφ δηθεγφξν.
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3.Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα φζνπο
ππνςεθίνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε ζε επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, είηε ζε πξσηφηππα.
4.Ο ππνςήθηνο πξνο απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ ηεο πνιπηεθληθήο, ηεο ηξηηεθληθήο θαη κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε x ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, ζηελ αίηεζε ΔΝΣΤΠΟ
ΑΔΠ ΟΥ.6, ή ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1599/1986, πξνθεηκέλνπ λα
δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο
ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ησλ σο άλσ ηδηνηήησλ.
5.Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ηδίνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ 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 απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία είλαη
έγγακν πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο θαη
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο απφ ηα νπνία ζα
πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ελ ιφγσ νηθνγελεηψλ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019».
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο Aλαθνίλσζεο
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Aλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα ειηθίαο
θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 ηνπ άξζξνπ 21 (φπσο ηζρχεη), λα δεκνζηεπζεί ζε
δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ Πξέβεδαο, 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 «02.12.2019» θαη ην Δηδηθφ
Παξάξηεκα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «20-05-2020»] λα γίλεη ζην
θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ
Γήκνπ Πξέβεδαο, ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία, θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο
καο www.preveza.gr. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε
ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ 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 ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη
λα ηελ ππνβάινπλ, κφλν ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
s.konstantinidou@php.gov.gr
Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεη ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν.
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ε ζρεηηθή ηπρφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) πνπ ζα
ππνβιεζνχλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδνληαη ππνγεγξακκέλεο,
κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππφγξαθεο αηηήζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 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 ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ
δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία, θαζψο θαη ζην
δηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο καο www.preveza.gr, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ
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κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 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.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ηo δηθηπαθφ ηφπν ηεο
ππεξεζίαο καο www.preveza.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.
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). Η
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 (τρόνος ανεργίας,
πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός
ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ).
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 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.
Σν θψιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 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 αξγφηεξν κέζα ζε είθνζη
(20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο, θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν
ηεο ππεξεζίαο καο www.preveza.gr, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην
ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ 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 απνζηαιεί απζεκεξφλ 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 πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία αξρίδεη
απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κε
ειεθηξνληθφ ηξφπν απεπζείαο ζηε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο
ΑΔΠ Θεζζαινλίθεο 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 (eπαξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ 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
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ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.
Η ππεξεζία νθείιεη 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
Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ απφ ηε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 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.
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.

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνχζαο 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 –
ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο
ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, αιιά θαη ζην Δηδηθφ Παξάξηεκα:
(Α1)Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «20-05-2020», 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 Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.
Μ.Δ.Π.
Ο ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
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