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                                                  Υαιάζηξα 30/12/2010 

                ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ                                                    Αξηζ. Πξση.: 844 

 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ – ΛΟΤΓΗΑ – ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ 

       Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300                                                                            

       ΣΖΛ. 2310794811-ΦΑΞ. 2310794368              

              e- mail:info@axiosdelta.gr       

   

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  1 / 2010 

γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ απφ Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

 

 

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ – ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ  

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007. 

3. Σελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3731/2008. 

4. Σελ αξηζ. 33664ΓΔ1090/30-07-2010 απφθαζε Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηελ έληαμε ηνπ Έξγνπ «ηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνρήο επζχλεο ηνπ» ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2010, ζηε ΑΔΠ 

008/8 κε θσδηθφ 2010ΔΠ00880038. 

5. Σελ αξηζ.5531/26-07-2010 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πεξηθ. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «ηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο 

επζχλεο ηνπ» κε θσδηθφ MIS 296130 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μαθεδνλία – 

Θξάθε». 

6. Σελ αξηζ.7067/01-10-2010 Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Πεξηθ. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο γηα ηελ 1
ε
 Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο «ηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο 

επζχλεο ηνπ».  

7. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, Τπεξεζηψλ θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα (Φ.Δ.Κ. 392Β/31-03-2006). 

8. Σελ αξηζ.12/75/25-11-2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ. 

 

Αλαθνηλψλεη 

 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά 

ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΣΗΡΙΞΗ 

ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΔΕΛΣΑ ΑΞΙΟΤ – 

ΛΟΤΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΥΗ 
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ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ» ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία - Αιηάθκνλα, πνπ 

εδξεχεη ζηε Υαιάζηξα, 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 

100 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Γέιηα Αμηνχ - Λνπδία - 

Αιηάθκνλα 

Υαιάζηξα 

Ν. 

Θεζζαινλίθε

ο 

ΠΔ Βηνιφγσλ 

(Τπεχζπλνο 

Παξαθνινχζεζεο 

Βηνπνηθηιφηεηαο) 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο, 

εθφζνλ ην πξφγξακκα 

ζπλερηζηεί. 

1 

101 

 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Γέιηα Αμηνχ - Λνπδία - 

Αιηάθκνλα  

 

 

Υαιάζηξα 

Ν. 

Θεζζαινλίθε

ο 

ΠΔ Γεσπφλσλ 

(Τπεχζπλνο 

Αγξνπεξηβαι-

ινληηθψλ ζεκάησλ) 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο, 

εθφζνλ ην πξφγξακκα 

ζπλερηζηεί. 

1 

102 

 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Γέιηα Αμηνχ - Λνπδία - 

Αιηάθκνλα 

Υαιάζηξα 

Ν. 

Θεζζαινλίθε

ο 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγνπ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο, 

εθφζνλ ην πξφγξακκα 

ζπλερηζηεί. 

1 

103 

 

 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Γέιηα Αμηνχ - Λνπδία - 

Αιηάθκνλα 

Υαιάζηξα 

Ν. 

Θεζζαινλίθε

ο 

ΠΔ Γαζνιφγνπ ή 

Πεξηβαιινλην-

ιφγνπ ή Βηνιφγνπ 

κε εμεηδίθεπζε ζε 

ζέκαηα 

νξληζνπαλίδαο 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο, 

εθφζνλ ην πξφγξακκα 

ζπλερηζηεί. 

1 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Πηπρίν ή Γίπισκα Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ΠΔ ή ην 

νκψλπκν ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π.) ΠΔ, ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΠΔ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο 

Διιεληθνχ ΑΔΙ ή ΔΑΠ (ΑΔΙ) ή ΠΔ (ΑΔΙ) ζε ζέκαηα δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

γ) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

δ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθψλ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

ε) Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β΄ θαηεγνξίαο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  

α) Πηπρίν ή Γίπισκα Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ΠΔ ή ην 

νκψλπκν ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π.) ΠΔ, ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΠΔ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  

γ) Γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Η/Τ ζε βαζηθφ επίπεδν, ζηα αληηθείκελα (α) 

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

δ) Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β΄ θαηεγνξίαο. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Πηπρίν ή Γίπισκα Γεσπφλνπ ΠΔ, Σκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

(πξψελ Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο) ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε θαηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή Γεσπνλίαο 

κε θαηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο 

Μεραληθήο ή Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο κε θαηεχζπλζε 

Δγγείσλ Βειηηψζεσλ, Δδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο 

Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κε θαηεχζπλζε 

Φπηνπξνζηαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο (πξψελ Γεσξγηθήο 

Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο) ή Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Γεσξγηθψλ 

Βηνκεραληψλ ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο (πξψελ Δγγείσλ 

Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο) ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή 

ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΠΔ, ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΠΔ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο 

πηπρίν ή δίπισκα ΠΔ ή Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΠΔ, ή Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Π.Δ. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ, εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ. 

γ)  Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

δ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

ε) Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β΄ θαηεγνξίαο. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α)  Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο  θαη Σερλνινγίαο 

(πξψελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο)  ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε 

Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκαηθφ έηνο 

1996-1997) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ (απφ Μάην 

2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπαηθψλ πνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

Σχέζεων ή Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαικών 
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπαηθψλ 

Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ  ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  ή   Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ 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 Λεηηνπξγηψλ ή 

Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ  ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο  ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ή 

Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ  ή Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη 

Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή   ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Μαζεκαηηθψλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΙ ή  

ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ  ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

δ) Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β΄ θαηεγνξίαο. 

 

103 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Πηπρίν ή Γίπισκα Γαζνινγίαο ή Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ ή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Πεξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ 

ή Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Πεξηβαιινληηθήο 

Υαξηνγξαθίαο ή Δθαξκνζκέλεο Αγξννηθνινγίαο ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ-Καηεχζπλζε 

Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο ΠΔ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηρηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΠΔ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΠΔ ηεο εκεδαπήο 

ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ, εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ. 

γ) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ ζε ζέκαηα νξληζνπαλίδαο. 

δ) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

ε) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

ζη) Γίπισκα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Β΄ θαηεγνξίαο. 

 

 

 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 
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ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ 

Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά 

εηδηθφηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά: 

 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο: 100, 101, 102 θαη 103 

 

(1) Πξνεγνχληαη νη δεκφηεο ησλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ησλ Ννκψλ Θεζζαινλίθεο, 

Ηκαζίαο, Πηεξίαο, Κηιθίο, Πέιιαο (Α' βαζκφο εληνπηφηεηαο). 

 

(2) Έπνληαη νη κφληκνη θάηνηθνη φισλ ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο (Γ' βαζκφο εληνπηφηεηαο) 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΛΟΗΠΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηφηεηα θαζνξίδεηαη κεηαμχ ηνπο 

κε 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 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …

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

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

 

     4. 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 

 

     5. ή 6. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα 

θάζε ηέθλν)  

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 
…

. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 
…

. 

 

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

κήλεο 

εκπεηξίαο 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 
… 57 58 59 

60 θαη 

άλσ 

κνλάδεο 7 
1

4 

2

1 

2

8 

3

5 

4

2 

4

9 

5

6 

6

3 

7

0 

7

7 

8

4 

9

1 

9

8 
… 

39

9 

40

6 

41

3 
420 

 

 

 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ  ΠΔ 

 

Ωο 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 ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

 

100, 102 

 

1)Η εκπεηξία γηα ηηο εηδηθφηεηεο ΠΔ Βηνιφγσλ θαη ΠΔ Οηθνλνκνιφγνπ 

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) - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 19. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

 

 

 

101, 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Η εκπεηξία γηα ηελ εηδηθφηεηα ΠΔ Γεσπφλσλ, θαζψο θαη γηα ηνπο 

θαηφρνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηεο εηδηθφηεηαο ΠΔ Γαζνιφγσλ ιακβάλεηαη 

ππφςε: πξηλ θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο, απφ ηελ 

παξνχζα αλαθνίλσζε, άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (Γεσηερληθνχ), 

σο εμήο: 

Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ κέρξη 

θαη 29-6-2002 ιακβάλεηαη ππφςε σο εκπεηξία (δηφηη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία απηή δελ απαηηείην άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο). 

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 19. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

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

ιακβάλεηαη ππφςε σο εκπεηξία κφλν εθφζνλ έρεη δηαλπζεί κε άδεηα 

(π.δ.344/2000 θαη π.δ. 117/2001) θαη πξνζκεηξείηαη κεηά ηε ιήςε 
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απηήο. 

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 19. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Γηα φζνπο έρνπλ ζπλερφκελε πξνυπεξεζία πνπ άξρηζε πξηλ ηελ 30-6-

2002 θαη απέθηεζαλ άδεηα 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 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπο.  

ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Όηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο 

θηήζεο ηεο άδεηαο Γεσηερληθνχ 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 απηήο. 

2) Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ζπνπδψλ ΠΔ Πεξηβαιινληνιφγνπ θαη ΠΔ 

Βηνιφγνπ (θσδ. ζέζεο 103), ε 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) - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 19. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Γηα ηελ εηδηθφηεηα κε θσδηθφ ζέζεο 103, ζηελ νπνία σο ηππηθφ 

πξνζφλ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, πέξαλ ηνπ είδνπο θαη ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε σο ηππηθφ πξνζφλ πξφζιεςεο γηα 

ηελ σο άλσ εηδηθφηεηα, βαζκνινγείηαη επίζεο θαη ε εκπεηξία πνπ 

δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο, γηα ππνιεηπφκελν, θαηά 

πεξίπησζε ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιήξσζεο ηνπ 

βαζκνινγνχκελνπ θξηηεξίνπ ησλ ζπλνιηθά πέληε (5) εηψλ 

εκπεηξίαο. 
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Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» (βι. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η, 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 πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο 

επηθπξσκέλα, φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα 

αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 

εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)». 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα 

ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα 

δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ, 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)» θαη ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απφδεημεο 

Υεηξηζκνχ Η/Τ θαη (Α2) Απφδεημε Γισζζνκάζεηαο] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο 

καο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ ή 

ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε ππεξεζία. 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  ζην fax: 210 6467728. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 

ΟΥ.1 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 

απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ 

δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο 

ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Αμηνχ – Λνπδία – Αιηάθκνλα, 

Υαιάζηξα Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300, ππφςε θα έξκα Όιγαο (ηει. επηθνηλσλίαο: 

2310794811). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ 

αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά 

ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

ΖΜΔΗΧΖ: Σν πεδίν ηεο ελφηεηαο «Ε. ΚΧΛΤΜΑ ΟΚΣΑΜΖΝΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ηνπ αλσηέξσ εληχπνπ ΑΔΠ ΟΥ.1) δελ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

ππνςήθην, θαζφζνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, δελ πθίζηαηαη ην 

θψιπκα ηεο ππέξβαζεο ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 1, παξ.1 ηνπ Ν.3812/2009, κέζα ζε ζπλνιηθφ ρξφλν 

δψδεθα (12) κελψλ (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ηεο αλαθνίλσζεο).  

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν 

θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ ή ΤΔ). Η 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. Καη’ εμαίξεζε, ζψξεπζε ζέζεσλ δχν θαηεγνξηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζηελ αλαθνίλσζε 

πξνβιέπνληαη ηφζν ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνχλ επηθνπξηθψο κε εκπεηξία 
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θαη ηίηιν ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ  πεξίπησζε απηή ν 

ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κφλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηψλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ 

επηδηψθεη. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε 

εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο 

ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 

εθεκεξίδεο. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο 

ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα 

αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκψλ 

Φνξέσλ  Δπνρηθνχ (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: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Δπνρηθνχ 

(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, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξψηα απ΄ φια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηνπο θσδηθνχο  

ζέζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη κε βάζε ην βαζκφ εληνπηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).  

2. Μεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ ίδηα εληνπηφηεηα πξνεγνχληαη νη έρνληεο ηα θχξηα 

πξνζφληα θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

3. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηφηεηα θαη ηα ίδηα πξνζφληα 

(κύρια ή επικοσρικά), γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηα 

βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (τρόνος ανεργίας, αριθμός ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας, 

αριθμός ανήλικων ηέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία). 

4. 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 ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. 

 

ΠΡΟΟΥΖ: Σα θσιχκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ησλ Π.Γ. 164/2004 

& Π.Γ.180/2004 ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ απφ λνκηθά πξφζσπα 

. 

 

 

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, 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 
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ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί 

απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ ζην fax: 210 6467728. 

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

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο 

ζην  ΑΔΠ-Απνθεληξσκέλν Σκήκα Θεζζαινλίθεο (Λεσθφξνο Γεσξγηθήο ρνιήο 65, θηίξην 

ZEDA, T.K. 570 01 ΘΔΡΜΗ) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ 

θαηαβνιήο παξαβφινπ πελήληα επξψ (50 €) πνπ εθδίδεηαη απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δέθηε, ην θαηαβιεζέλ 

πνζφλ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.   

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ηηο αηηήζεηο 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά 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 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. 

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 

«19-11-2010», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – 

ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1, 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 ζηα Δηδηθά 

Παξαξηήκαηα: (Α1) Απφδεημε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε εκεξνκελία έθδνζεο 19-11-2010 θαη 

(Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε εκεξνκελία έθδνζεο 10-09-2010, 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  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Δπνρηθνχ (ΟΥ).  

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

 Γέιηα Αμηνχ-Λνπδία-Αιηάθκνλα 

 

 

 

Κνπτκηδήο Θεκηζηνθιήο 

Οκφηηκνο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 


