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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζ. ΟΥ 2/2018
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 (TAΠToK – Σνπηθή Αλάπηπμε κε
Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ)”
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΓΣΑΑ) θαη
ηνπ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΛΗΔΗΑ & ΘΑΛΑΑ 2014 -2020
Πξνηεξαηφηεηα 4 “Αχμεζε ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Δδαθηθήο πλνρήο”
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΘΑΛΑΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ
(ΔΣΘΑ).

ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
(Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ ΑΜΟΤ Α.Δ.)
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο 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 87/η.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. 4314/2014 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην,

5.
6.

7.

8.

9.

10.

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/ηΑ΄/23-122014).
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η.Α΄/7-7-2016).
Σελ ππ‟ αξηζ. 1435/14-6-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ “Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ηελ Δπηινγή ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο
Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ζην Πιαίζην:
• Σνπ Μέηξνπ 19 «ηήξημε γηα Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ Leader (ΣΑΠΣνΚ - Σνπηθή
Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία ηνπηθψλ Κνηλνηήησλ)» ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 Γεκνζίαο
Γαπάλεο ΔΓΣΑΑ: 322.222.222 € θαη
• ηεο Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αχμεζε ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Δδαθηθήο πλνρήο» ηνπ
ΔΠΑιΘ 2014- 2020.” (ΦΔΚ 1839/η.Β΄/22-6-2016).
Σελ ππ‟ αξηζ. 3206/12-12-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ κε ζέκα “Έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο
Πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο
ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020 θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ Γεκφζηαο
Γαπάλεο” (ΦΔΚ 4111/η.Β΄/21-12-2016).
Σελ ππ‟ αξηζ. 11508/14-12-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ κε ζέκα “Τινπνίεζε ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ησλ Μέηξσλ 6 & 19
ηνπ ΠΑΑ 2014-2020” (ΦΔΚ 4153/η.Β΄/22-12-2016).
Σελ ππ‟ αξηζ. 8427/1-8-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ “Πιαίζην πινπνίεζεο ππνκέηξνπ 19.4 «ηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο
θαη ηελ εκςχρσζε» ηνπ Μέηξνπ 19 (Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ, ΣΑΠΣνΚ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020” (ΦΔΚ
2747/η.Β΄/4-8-2017).
Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. 854860/21-08-2017 Αλαθνίλσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ άκνπ πεξί
θαηαρψξηζεο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο ζχζηαζεο ηεο
Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ ΑΜΟΤ Α.Δ.» κε θσδηθφ θαηαρψξηζεο

1141908.
11. Σν απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο ππ' αξηζκ 1/30-08-2017/ Θέκα 3ν (ΟΡΘΖ
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο CLLD LEADER
ΠΑΑ 2014-2020 & ΔΠΑιΘ 2014-2020 ηνπ Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ «Δηζήγεζε
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο CLLD LEADER ΠΑΑ
2014-2020 & Δ.Π.Αι.Θ. 2014-2020.»
12. Σελ ππ‟ αξ. πξση. 28201/17-11-2017 αίηεζε ζηήξημεο ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο
Απαζρφιεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη Σερλνινγίαο Ννκνχ άκνπ Α.Δ.
φπσο ππνβιήζεθε ζην Ο.Π..Α.Α.
13. Σελ ππ‟ αξ. πξση. νηθ. 2693/07-12-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ
Αηγαίνπ κε ζέκα :«Σξνπνπνίεζε ηεο Έληαμε ηεο Πξάμεο „„ΈΓΚΡΗΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΣΟΠΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΑ 201-2020 ΔΤΔ ΠΑΑ» κε Κσδηθφ ΟΠΑΑ 19.4/ ΔΤΓΠ_94 ζην
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΑΑ) 2014 -2020”».
ειίδα 2 απφ 12

14. Σελ ππ‟ αξηζκ. 3893/20.12.2017 (ΦΔΚ 4557/η.Β΄/21.12.2017) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ‟ αξηζκ.
3206/12.12.2016 απφθαζεο.
15. Σελ ππ΄αξηζ. πξση. 1795/26-03-2018 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο
Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο κε θσδηθφ
ΟΠ 5010350 ζην ΔΠ Αιηείαο & Θάιαζζαο (ΔΠΑιΘ) 2014-2020.
16. Σν απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο ππ' αξηζκ 4/22.05.2018/ Θέκα 2ν απφθαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο CLLD LEADER ΠΑΑ 2014-2020 & ΔΠΑιΘ
2014-2020 ηνπ Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ
Α.Δ. ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ επηκεξηζκνχ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ΚΑΑΔΚΣ άκνπ ζην Πξφγξακκα CLLD LEADER ΠΑΑ 2014-2020 &
ηεο πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ Δ.Π.Αι.Θ. 2014-2020.» πεξί επηκεξηζκνχ ηνπ πξνο
πξφζιεςε πξνζσπηθνχ.
17. Σα απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ησλ ππ' αξηζκ. 05/13.06.2018 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
10.07.2018) θαη 08/01.10.2018 απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ Α.Δ..
18. Σελ ππ‟ αξ. πξση. 146/05.07.2018 βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ ΑΜΟΤ
Α.Δ. πεξί αλαγθαηφηεηαο πξφζζεησλ πξνζφλησλ.
19. Σηο ππ‟ αξηζ. πξση. 112/29.05.2018 & 126/13.06.2018 βεβαίσζε ηνπ Νφκηκνπ
Δθπξνζψπνπ θαη Πξνέδξνπ ηνπ Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ ΑΜΟΤ Α.Δ. πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ
γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο
παξνχζαο αλαθνίλσζεο.

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
δύν (2) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε
Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΟΚ- CLLD/LEADER):
α) ηήξημε γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε κέζσ LEADER (ΣΑΠΣνΚ-Σνπηθή
Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ )ηνπ ΠΑΑ 2014-2020
β) θαη ηεο Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε ηεο Απαζρόιεζεο θαη ηεο Δδαθηθήο
πλνρήο» ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020.
ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Ν. ΑΜΟΤ Α.Δ., πνπ εδξεύεη ζηo N. άκνπ,
θαη 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):
ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο
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Τπεξεζία

Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ ΑΜΟΤ
Α.Δ.

Έδξα ππεξεζίαο

ΑΜΟ
Ν. άκνπ

Δηδηθόηεηα

ΠΔ
Οηθνλνκνιφγνπ

ειίδα 3 απφ 12

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

Έλα (1) έηνο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο
ή παξάηαζεο έσο ηε ιήμε
ηεο πξάμεο

1

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

102

Τπεξεζία

Κ.Α.Α.Δ.Κ.Σ ΑΜΟΤ
Α.Δ.

Έδξα ππεξεζίαο

ΑΜΟ
Ν. άκνπ

Δηδηθόηεηα

ΠΔ Γεσπφλνπ

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

Έλα (1) έηνο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο
ή παξάηαζεο έσο ηε ιήμε
ηεο πξάμεο

1

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998
κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ (απφ Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε
ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 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 ρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ
ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη
Αλάπηπμεο ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο
θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ή
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
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γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i)
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

επεμεξγαζίαο

θεηκέλσλ,

δ) Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Αγξνηηθή αλάπηπμε.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
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 αθαδεκατθφ έηνο 1996-1997) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ (απφ Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ 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
ρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ
ή
Γηνίθεζεο
ειίδα 4 απφ 12

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 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 Πξντφλησλ
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 Πξντφλησλ 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 Μαζεκαηηθψλ Δηζαγσγηθή
Καηεχζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ-Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή
Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο
Γηνηθεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο
ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i)
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

επεμεξγαζίαο

θεηκέλσλ,

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:

102

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσπφλνπ Σκήκαηνο : Γεσπνλίαο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή
Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Εσηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο Εσηθήο
Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο ή
Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο (πξψελ Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο) ή
Βηνηερλνινγίαο ή Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο (πξψελ Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο) ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
Σξνθίκσλ (πξψελ Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ) ή Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ ή
Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο (πξψελ Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο) ή Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο
Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή Γεσπνλίαο Εστθήο Παξαγσγήο θαη
Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο 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 Γεσπφλνπ ή Βεβαίσζε άζθεζεο
Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ.
γ) Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
δ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i)
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

επεμεξγαζίαο

θεηκέλσλ,

ε) Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ζηελ πινπνίεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ζηελ Αγξνηηθή αλάπηπμε.
ειίδα 5 απφ 12

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδώλ
θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσπφλνπ Σκήκαηνο : Γεσπνλίαο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή
Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Εσηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο Εσηθήο
Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο ή
Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο (πξψελ Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο) ή
Βηνηερλνινγίαο ή Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο (πξψελ Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο) ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
Σξνθίκσλ (πξψελ Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ) ή Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ ή
Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο (πξψελ Δγγείσλ
Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο) ή Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο
Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή Γεσπνλίαο Εστθήο Παξαγσγήο θαη
Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο 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 Γεσπφλνπ ή Βεβαίσζε άζθεζεο
Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ.
γ) Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο.
δ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i)
ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

επεμεξγαζίαο

θεηκέλσλ,

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ
Πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο πνπ
ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα, νη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ
άκνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν. 4057/2012).

ειίδα 6 απφ 12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Ζ 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 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

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκφο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
3*
κνλάδεο

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα
4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
3
αξηζκφο ηέθλσλ
κνλάδεο

120

6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα 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 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

…

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

10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
8
κήλεο εκπεηξίαο

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη άλσ

κνλάδεο

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

7

14

21

28

35

42

49

56

11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”)
50%
…
60%
…
πνζνζηφ αλαπεξίαο
κνλάδεο

150

…

180

…

12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”)
50%
…
60%
…
67%
…
70%
…
πνζνζηφ αλαπεξίαο
κνλάδεο

100

…

120

…

134

…

140

…

ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΗΑ ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή
ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ηνπ είδνπο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο
πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε σο ηππηθφ πξνζφλ πξφζιεςεο.
Πέξαλ ηνπ είδνπο θαη ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη από
ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε σο ηππηθό πξνζόλ πξόζιεςεο, βαζκνινγείηαη επίζεο θαη ε εκπεηξία
πνπ δηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε
ζέζεσλ, γηα ην ππνιεηπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ βαζκνινγνύκελνπ
θξηηεξίνπ ησλ ζπλνιηθά πέληε (5) εηώλ εκπεηξίαο.
ΓΗΑ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ
Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία 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.

ειίδα 7 απφ 12

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧ
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Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
Γηα ηελ απφδεημε ηόζν ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο φζν θαη ηεο
εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ
πξνο πιήξσζε ζέζεσλ βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε: πξηλ θαη κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο
Γεσπόλνπ (βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΓΔΧΣΔΔ), σο εμήο:
Υξόλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ
κέρξη θαη
29-6-2002 ιακβάλεηαη
ππφςε, δηφηη κέρξη ηελ
εκεξνκελία απηή δελ απαηηείην άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
Γηα ηελ απφδεημε ηφζν ηεο θαηά πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλεο
εκπεηξίαο φζν θαη ηεο εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε
ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
Ο ρξόλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ 30-6-2002 θαη κεηά
ιακβάλεηαη ππφςε κόλν εθόζνλ έρεη δηαλπζεί κε βεβαίσζε (λ.
3919/2011) θαη πξνζκεηξείηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ.
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Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηά πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο
βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α (1) θαη Α (2) αζξνηζηηθά ή
Δηδηθέο Πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο ζέζεο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1) ή
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
Όζνη ππνςήθηνη έρνπλ ζπλερόκελε πξνϋπεξεζία ζηνλ ίδην
εξγνδφηε πνπ άξρηζε πξηλ ηελ 30-6-2002 θαη απέθηεζαλ ην
δηθαίσκα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο
Γεσπφλνπ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν (κεηά ηελ 30-6-2002) θαη
πάλησο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ,
πξέπεη λα δειώζνπλ ζε ρσξηζηή ππεύζπλε δήισζε ηε
ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπο.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Όηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο
ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ
εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
κελψλ εκπεηξίαο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπλππνβάιεη
ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ΓΔΧΣΔΔ, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη
ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ.
ειίδα 8 απφ 12

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, εθηόο απφ ηελ Τπεχζπλε
Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ II, «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ.
ΠΡΟΟΥΖ:


Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα
φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά γλψζεο
Ζ/Τ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα, ηα
νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν, είηε ζε πξσηφηππα.

● «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηης αλλοδαπής», ποσ απαιτούνται από την
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να ζσνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθραζή ηοσς
στην ελληνική γλώσσα και να έτοσν επικσρωθεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα ζηο
«Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)»
και ειδικόηερα ζηην ηελεσηαία ενόηηηα ηοσ Κεθαλαίοσ ΙΙ με ηίηλο «ΠΡΟΚΟΜΙΗ
ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ».


● Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. πξση.
ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο 30-03-2017).
Καηά ηα λοιπά ιζτύοσν ηα οριδόμενα ζηο «Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων
Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)».

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 Ννκνύ άκνπ,
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 «30-03-2017» θαη
ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο
«19.09.2018» θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο
«14.03.2018»] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν ησλ
ειίδα 9 απφ 12

αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ άκνπ πνπ εδξεχεη ε ππεξεζία.
Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21
παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), 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 ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, 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:
ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ NOMOY ΑΜΟΤ Α.Δ. (K.A.A.E.K.T ΑΜΟΤ A.E.), Γεξβελαθίσλ &
Αιέμε Αιέμε άκνο Σ.Κ. 83100 ππόςηλ θ. Βνύξνπ (ηει. επηθνηλσλίαο 2273350428 ή
2273353401.
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.
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
θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ άκνπ, 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.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ 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: Πνιίηεο  Έληππα –
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ ·γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε
(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  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  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ 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). Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή
γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).
2. Ζ θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά)
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).
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3. 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
εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα
θιήξσζε.
ΠΡΟΟΥΖ: Πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ηεο
βαζκνινγίαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα, νη κόληκνη θάηνηθνη
ηνπ Γήκνπ άκνπ.

Σα θσιύκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 164/2004
(24κελεο απαζρόιεζεο) ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ή Έξγσλ ηεο παξ.
3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 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, ελψ ζα ζπληαρζεί
θαη ζρεηηθό πξαθηηθό 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 απζεκεξόλ 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) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) ε
νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα,
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ
θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (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 απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε
Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρφλ αλακόξθσζε 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
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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 ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρηεμα
ανακοινώζεων Σσμβάζεων εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε
έθδνζεο «30-03-2017», 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 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: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε
έθδνζεο «19.09.2018» θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο
«14.03.2018», 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: Πνιίηεο Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ.
Υξόλνπ ΟΥ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Παλνπξάθεο Βαζίιεηνο
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