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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ υπ' αρικμ. ΟΧ  1/2021 

Για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφναψθ  

ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ, 

για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ  

 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΗΩΘ» 

(Περίοδοσ 2021-2022) 

υγχρθματοδοτοφμενθ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 

Σο  Ν.Π.Δ.Δ.   «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ,  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΔΘΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ» με δ.τ. «ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ 

προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και ενίςχυςθ του Ανϊτατου υμβουλίου Επιλογισ 

Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 6/τ.Αϋ/15-1-2021), όπωσ ιςχφει. 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ. Αϋ/7-6-2010), όπωσ ζχουν 

τροποποιθκεί και ιςχφουν.  

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4314/2014 «α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, β) Ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

ΑΔΑ: 6ΖΙΦΟΚ9Β-ΕΗΔ



 

Σελίδα 2 από 17 

2012 (EE L 156/16.6.2012) ςτο Ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν.3419/2005 (Α 297) και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 265/τ.Αϋ/23-12-2014). 

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Αϋ/7-7-2016). 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν.4821/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ του Ελλθνικοφ 

Κτθματολογίου, νζεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 134/Αϋ/31-7-2021). 

6. Σον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν 

και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία 

Δεδομζνων), κακϊσ και τισ διατάξεισ του νόμου του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου 4624/2019 

(ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 

(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 

και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιςτωτικι πράξθ του 

Τπουργοφ Εςωτερικϊν με κζμα «Σαξινόμθςθ των Διμων ςτισ κατθγορίεσ των περ. ςτϋ και ηϋ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 του Ν. 4765/2021 (Αϋ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΣΛ6-ΑΧΤ). 

8. Σθν υπ’ αρικ. 78812/14-7-2021 Κ.Τ.Α. «φςτθμα Διαχείριςθσ, Αξιολόγθςθσ, Παρακολοφκθςθσ 

και Ελζγχου - Διαδικαςία Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ “Εναρμόνιςθ οικογενειακισ και 

επαγγελματικισ ηωισ” ζτουσ 2021-2022, ςυγχρθματοδοτοφμενθσ από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Σαμείο ςτο πλαίςιο του Εταιρικοφ υμφϊνου για το Πλαίςιο Ανάπτυξθσ (ΕΠΑ) για 

τθν Προγραμματικι Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 3116/Βϋ/15-7-2021). 

9. Σθν υπ’ αρικ. Π1β/Γ.Π. οικ. 116847/26-11-2002 απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ και Πρόνοιασ 

«Προχποκζςεισ ίδρυςθσ και λειτουργίασ Βρεφονθπιακϊν τακμϊν Ολοκλθρωμζνθσ 

Φροντίδασ από Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ του άρκρου 277 και επόμενα του Δθμοτικοφ και 

Κοινοτικοφ Κϊδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδθμοτικζσ Επιχειριςεισ, Ενϊςεισ Δθμοτικϊν Επιχειριςεων και 

φορείσ ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα» (ΦΕΚ 1519/τ. Βϋ/4-12-2002), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 9033/16-7-2021 (ΑΔΑ:93ΤΧ465ΗΩ5-ΡΨ) Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
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Ενδιαφζροντοσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) 

Α.Ε., για τθν υλοποίθςθ πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 

Επαγγελματικισ Ηωισ» περιόδου 2021-2022, προσ τισ/τουσ ωφελοφμενεσ/ουσ τθσ εν λόγω 

Δράςθσ.  

11. Σθν υπ’ αρικμ. 4224/13-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΞΟ7ΛΒ-Β0Β) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ με κζμα: «Ζνταξθ τθσ Πράξθσ “Δράςθ 9i.22.1: Παροχι 

υπθρεςιϊν φροντίδασ και φιλοξενίασ παιδιϊν 2021-2022” με Κωδικό ΟΠ 5131882 και 

ζνταξθ ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα “Ανατολικι Μακεδονία Θράκθ 2014-2020”». 

12. Σθν υπ. αρικ. πρωτ. 88844/5-8-2021 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ 

Προγραμμάτων Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου με κζμα: «Ζνταξθ τθσ Πράξθσ 

‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΗΩΘ 2021-2022» με κωδικό ΟΠ 

5131466 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και 

Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020». 

13. Σον Ενδεικτικό και μθ εξαντλθτικό κατάλογο Φορζων ανά Διμο, που εκδιλωςαν τθν 

πρόκεςι τουσ να ςυμμετζχουν ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 

Επαγγελματικισ Ηωισ» περιόδου 2021-2022, κατόπιν τθσ από 16-7-2021 Πρόςκλθςθσ τθσ 

Ελλθνικισ Εταιρείασ Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε., για το Διμο 

Δομισ: Διμοσ Αλεξανδροφπολθσ Φορζασ: Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ-

Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ» με δ.τ. 

“ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, Νομοφ Ζβρου, Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

14. Σον οριςτικό πίνακα ωφελουμζνων (κατά αφξουςα ςειρά κωδικοφ) ανά διμο αιτοφςασ, 

κατόπιν τθσ υπ. αρικ. 9033/16-7-2021 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ τθσ Ελλθνικισ 

Εταιρείασ Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Ε.Σ.Α.Α.) Α.Ε., προσ τουσ Ωφελοφμενουσ 

δικαιοφχουσ για υποβολι πράξεων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 

Επαγγελματικισ Ηωισ» περιόδου 2021-2022, για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ, Νομοφ Ζβρου. 

15. Σθν υπ' αρικ. 74/6-9-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο 

Κοινωνικισ Προςταςίασ-Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ Διμου 

Αλεξανδροφπολθσ» με δ.τ. “ΠΟΛΤΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, με κζμα: ««Κακοριςμόσ ειδικοτιτων του 

προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου, που κα προςλθφκεί, για τθν υλοποίθςθ 

του προγράμματοσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ».  

16. Σθν υπ’ αρικμ. 205/28-03-2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Αλεξανδροφπολθσ που 

αφορά ςτθν τροποποίθςθ τθσ με αρικμ. 74/2011 απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου περί 

ςυγχϊνευςθσ ΝΠΔΔ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ και ςφςταςθσ πρϊτου νζου Nομικοφ 
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Προςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ – 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

Διμου Αλεξανδροφπολθσ» (ΦΕΚ 1472/τ. Βϋ/17-06-2011) και τθν τροποποίθςθ αυτισ (ΦΕΚ 

360/19.02.2013). 

17. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Νομικοφ Προςϊπου «Κζντρο Κοινωνικισ 

Προςταςίασ-Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ “ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” του Διμου 

Αλεξανδροφπολθσ  (ΦΕΚ 1593/τ. Βϋ/10-05-2012), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει . 

18. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 5476/6-9-2021 βεβαίωςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Προϊςταμζνθσ Σμιματοσ 

Οικονομικοφ περί φπαρξθσ πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του υπό 

πρόςλθψθ προςωπικοφ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ.  

19. Σθν υπ’ αρικ. 5706/14-9-2021 βεβαίωςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Προϊςταμζνθσ Διεφκυνςθσ 

Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ  περί διαςφάλιςθσ τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων 

των υποψθφίων κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων. 

Ανακοινϊνει 

Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά δζκα 

επτά (17) ατόμων για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και 

Επαγγελματικισ Ηωισ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ-Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ 

και Περιβάλλοντοσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ» με δ.τ. “ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”» Διμου 

Αλεξανδροφπολθσ, που εδρεφει ςτο Διμο Αλεξανδροφπολθσ Π.Ε. Ζβρου, και ςυγκεκριμζνα του 

εξισ, ανά υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςεων 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

101 

ΝΠΔΔ 
«Κζντρο Κοινωνικισ 

Προςταςίασ –  
Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ & 

Περιβάλλοντοσ Διμου 
Αλεξανδροφπολθσ»  

με δ.τ.  
«ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» 

«Για τθν ςτελζχωςθ των 
δομϊν των Βρεφονθπιακϊν 

τακμϊν» 

Αλεξανδροφπολθ 
ΣΕ 

ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΟΚΟΜΩΝ 
 

*Από ηην 

ςπογπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ έυρ ηη 

λήξη ηος ζσολικού 

έηοςρ, 

με δςναηόηηηα 

ανανέυζηρ ή 

παπάηαζηρ  ζε 

πεπίπηυζη 

ζςνέσιζηρ ηος 

ππογπάμμαηορ  

 

9 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςεων 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

102 

ΝΠΔΔ 
«Κζντρο Κοινωνικισ 

Προςταςίασ –  
Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ & 

Περιβάλλοντοσ Διμου 
Αλεξανδροφπολθσ»  

με δ.τ.  
«ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» 

«Για τθν ςτελζχωςθ των 
δομϊν των Βρεφονθπιακϊν 

τακμϊν» 

Αλεξανδροφπολθ 

ΔΕ 
ΒΟΘΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

*Από ηην 

ςπογπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ έυρ ηη 

λήξη ηος ζσολικού 

έηοςρ, 

με δςναηόηηηα 

ανανέυζηρ ή 

παπάηαζηρ  ζε 

πεπίπηυζη 

ζςνέσιζηρ ηος 

ππογπάμμαηορ  

 

5 
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ΝΠΔΔ 
«Κζντρο Κοινωνικισ 

Προςταςίασ –  
Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ & 

Περιβάλλοντοσ Διμου 
Αλεξανδροφπολθσ»  

με δ.τ.  
«ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» 

«Για τθν ςτελζχωςθ των 
δομϊν των Βρεφονθπιακϊν 

τακμϊν» 

Αλεξανδροφπολθ 
ΔΕ 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ/ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ 

*Από ηην 

ςπογπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ έυρ ηη 

λήξη ηος ζσολικού 

έηοςρ, 

με δςναηόηηηα 

ανανέυζηρ ή 

παπάηαζηρ  ζε 

πεπίπηυζη 

ζςνέσιζηρ ηος 

ππογπάμμαηορ  

 

1 

104 

ΝΠΔΔ 
«Κζντρο Κοινωνικισ 

Προςταςίασ –  
Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ & 

Περιβάλλοντοσ Διμου 
Αλεξανδροφπολθσ»  

με δ.τ.  
«ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» 

«Για τθν ςτελζχωςθ των 
δομϊν των Βρεφονθπιακϊν 

τακμϊν» 

Αλεξανδροφπολθ 
ΤΕ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

*Από ηην 

ςπογπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ έυρ ηη 

λήξη ηος ζσολικού 

έηοςρ, 

με δςναηόηηηα 

ανανέυζηρ ή 

παπάηαζηρ  ζε 

πεπίπηυζη 

ζςνέσιζηρ ηος 

ππογπάμμαηορ  
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*ΘΜΕΙΩΘ: Θ ζναρξθ ι ςυνζχιςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτάται με τθν προχπόκεςθ ότι ο 

φορζασ/δομι κα παρζχει υπθρεςίεσ ςε κατόχουσ «Αξία τοποκζτθςθσ» (voucher), ςφμφωνα με 

τουσ εν γζνει κανόνεσ του κεςμικοφ πλαιςίου που τον/τθν διζπει, για τθν υλοποίθςθ τθσ 

δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ» (Περίοδοσ  2021-2022), 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 78812/14-7-2021 ΚΤΑ (ΦΕΚ 3116/Βϋ/15-7-2021) ΚΤΑ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

ΑΔΑ: 6ΖΙΦΟΚ9Β-ΕΗΔ



 

Σελίδα 6 από 17 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 
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Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Βρεφονθπιοκομίασ ι Προςχολικισ Αγωγισ ΣΕΙ  ι το 

ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ  ι 

αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα  πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων  πουδϊν 

Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα 

πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ. 
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Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ  Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων-

Παιδοκόμων ι Βοθκϊν Βρεφοκόμων ι Βοθκϊν Βρεφονθπιοκόμων ι Βοθκϊν 

βρεφοκόμων παιδοκόμων ι  Προςχολικισ Αγωγισ Δραςτθριοτιτων Δθμιουργίασ και 

Εκφραςθσ ι Επιμελθτϊν Πρόνοιασ  ι Κοινωνικϊν Φροντιςτϊν ι Προςχολικισ 

Αγωγισ Θμεριςιασ Φροντίδασ Παιδιϊν με Ειδικζσ Ανάγκεσ ι Βοθκϊν Γενικισ 

Βρεφονθπιοκομίασ ι Βοθκόσ Βρεφονθπιοκόμων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι 

απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι  Επαγγελματικοφ 

Λυκείου ι  Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι 

Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι  Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι 

Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ  ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι 

άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ  Μαγειρικισ Σζχνθσ ι Σεχνικόσ 

Μαγειρικισ Σζχνθσ  ι Σεχνίτθσ Μαγειρικισ Σζχνθσ ι Σεχνικόσ Μαγειρικισ τζχνθσ - 

Αρχιμάγειρασ (chef) ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των 

παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ  ι Επαγγελματικοφ Λυκείου ι  Σεχνικοφ 

Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ 

Λυκείου ι  Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Επαγγελματικισ χολισ ι Σεχνικισ 

Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ι ςχολισ μακθτείασ του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι Ν. 3475/2006 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ 

ΑΔΑ: 6ΖΙΦΟΚ9Β-ΕΗΔ



 

Σελίδα 7 από 17 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.   

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βαςικισ Εκπαίδευςθσ του Οργανιςμοφ 

Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΣΕΚ) του τμιματοσ  του β.δ 151/1971 

(ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικισ Σζχνθσ διετοφσ κφκλου ςπουδϊν υποχρεοφνται να 

προςκομίςουν και απολυτιριο τίτλο τουλάχιςτον Γ' Γυμναςίου.  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΑϋΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με τα ανωτζρω προςόντα) 

 Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ,  απολυτιριοσ τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ 

τεχνικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ  ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ  τίτλοσ ςχολισ τθσ 

αλλοδαπισ.   

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Βϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με τα ανωτζρω προςόντα) 

 

Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 

γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  τίτλοσ κατϊτερθσ 

Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 

τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν.  

  

ΠΡΟΟΝΣΑ Γϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο με τα ανωτζρω προςόντα) 

 

Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο τριταξίου 

γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ  τίτλοσ κατϊτερθσ 

Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 

ΑΔΑ: 6ΖΙΦΟΚ9Β-ΕΗΔ



 

Σελίδα 8 από 17 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ κζςθσ 
Σίτλοσ ςπουδϊν  

και  
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςκετα) προςόντα 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και αντίςτοιχθ εμπειρία 

τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν.   
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Απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (απολυτιριο 

τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 

απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου) ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ 

Σεχνικισ χολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του Ν. 2817/2000 τθσ 

θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ. 

 

 

ΕΠΙΘΜΑΝΘ: Οι επιλεγζντεσ/είςεσ οφείλουν να προςκομίςουν κατά τθν πρόςλθψθ ςτον 

Φορζα πιςτοποιθτικό υγείασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Τ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 

3758/τ.Β’/25-10-2017) Τπουργικι Απόφαςθ. 

 

Οι υποψιφιοι των ανωτζρω ειδικοτιτων  πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν. 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ 

 
 Θ ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 
 

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 

       

ΑΔΑ: 6ΖΙΦΟΚ9Β-ΕΗΔ



 

Σελίδα 9 από 17 

 
 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. 

 
 
ΕΝΣΟΠΙΟΣΘΣΑ 

1. Για τισ κζςεισ με κωδικό 101, 102 και 104, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, ανεξάρτθτα 

από το ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Διμων 

Αλεξανδροφπολθσ, Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ, αμοκράκθσ και ουφλίου  τθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ Ζβρου  (περ. ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 του Ν. 4765/2021, ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιςτωτικι πράξθ του Τπουργοφ 

Εςωτερικϊν). 

2. Για τθ κζςθ με κωδικό 103, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, που κατατάςςονται με τα 

ίδια προςόντα πρόςλθψθσ, ανεξάρτθτα από το ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν, οι 

μόνιμοι κάτοικοι των Διμων Αλεξανδροφπολθσ, Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ, αμοκράκθσ και 

ουφλίου  τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου (περ. ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 του Ν. 

4765/2021, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 

διαπιςτωτικι πράξθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν). 
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Σελίδα 10 από 17 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ (ΣΕ) ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΔΕ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. 

Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία για τουσ παρακάτω κωδικοφσ κζςεων νοείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ 

εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ι 

ζργα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ πλιρωςθ κζςεων. 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ 

 

101,102 και 103 

Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ μετά τθ λιψθ του βαςικοφ τίτλου 

ςπουδϊν με τον οποίο οι υποψιφιοι μετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ Β ι 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Παραρτιματοσ 

ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ςτοιχείο 12. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΘ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ (ΤΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. 

 

Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό κζςθσ τθσ κατθγορίασ υποχρεωτικισ 

εκπαίδευςθσ (ΤΕ) λαμβάνεται υπόψθ θ απαςχόλθςθ ςε οποιαδιποτε κακικοντα.  

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΘ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ 

 

104  

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ αυτισ βλ. δικαιολογθτικά περίπτωςθ Γ ι 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ του Παραρτιματοσ 

ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

I., ςτοιχείο 12. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ 

Οι τρόποι υπολογιςμοφ τθσ εμπειρίασ για τισ ανωτζρω ειδικότθτεσ περιγράφονται αναλυτικά 

ςτο «Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) με ςιμανςθ 

ζκδοςθσ «10-6-2021» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI, ενότθτα Ε., υποενότθτα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ»).   

 

ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπϊν 

ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να υποβάλουν είτε θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου info@kkpapp.gr, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα 

mailto:info@kkpapp.gr
ΑΔΑ: 6ΖΙΦΟΚ9Β-ΕΗΔ
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γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ-

Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και Περιβάλλοντοσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ» με δ.τ. «ΠΟΛΤ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» - Σαχ. Δ/νςθ: Γ. Καρτάλθ 2- Αλεξανδροφπολθ Σ.Κ. 68132, απευκφνοντάσ τθν ςτο 

Διοικθτικό Σμιμα υπόψιν κ. Σςιαοφςθ Ελζνθσ (τθλ. επικοινωνίασ: 25510-53225, 25510-26298, 

25510-83012) όλα τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα Ανακοίνωςθ και το «Παράρτθμα 

ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ «10-6-

2021» δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I, «ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ», του  ανωτζρω Παραρτιματοσ, εκτόσ από τθν Τπεφκυνθ 

Διλωςθ του ν. 1599/1986 που αναφζρεται ςτο ωσ άνω ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ςτοιχείο 2. του Παραρτιματοσ 

αυτοφ. 

Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν Ανακοίνωςθ 

πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

να ζχουν επικυρωκεί, σφμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με ςήμανςη ζκδοςησ «10-6-2021» και ειδικότερα ςτθν 

τελευταία ενότθτα του Κεφαλαίου Ι με τίτλο «ΠΡΟΚΟΜΙΘ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ».  

θμειϊνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργθςθ μεταφραςτικισ υπθρεςίασ Τπουργείου Εξωτερικϊν 

31/8/2021- άρκρο 478 παρ. 6 ν. 4781/2021), οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτοφν και να 

επιλζγουν μεταφραςτι ςτθ διεφκυνςθ metafraseis.services.gov.gr ι μζςω τθσ εφαρμογισ 

«Πιςτοποιθμζνοι Μεταφραςτζσ» τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ gov.gr. υγκεκριμζνα, θ 

πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι κα γίνεται ακλουκϊντασ τα εξισ βιματα: πλθκτρολόγθςθ τθσ 

διεφκυνςθσ www.gov.gr, επιλογι τθσ κατθγορίασ Πολίτθσ και κακθμερινότθτα, και ςτθ ςυνζχεια 

επιλογι Μεταφράςεισ, Αναηιτθςθ πιςτοποιθμζνου μεταφραςτι, Είςοδοσ ςτθν υπθρεςία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Δθμοςίευςθ τθσ Ανακοίνωςθσ  

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ, θ οποία πρζπει να περιζχει υποχρεωτικά τα 

προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 41 του ν. 4765/2021 ςτοιχεία και τα όρια θλικίασ τθσ παρ. 

1 του άρκρου 39 του ωσ άνω νόμου, να δθμοςιευκεί ςε δφο (2) θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ 

τοπικζσ εφθμερίδεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου, εφόςον εκδίδονται. ε περίπτωςθ που 

εκδίδεται μία εφθμερίδα (θμεριςια ι εβδομαδιαία) θ δθμοςίευςθ κα γίνει ςτθν εφθμερίδα αυτι 

δφο (2) φορζσ. 

Ανάρτθςθ τθσ Ανακοίνωςθσ, να γίνει ςτο διαδικτυακό τόπο του ΑΕΠ, μετά τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ζγκριςισ τθσ ςτθν υπθρεςία μασ. Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι 

http://www.gov.gr/
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ζγκριςθ ι τροποποίθςι τθσ από το Α..Ε.Π., θ Ανακοίνωςθ *μαηί με το «Παράρτθμα 

ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ «10-6-

2021»] κακϊσ και θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων, να αναρτθκοφν ςτο διαδικτυακό 

τόπο του Διμου Αλεξανδροφπολθσ (http://www.alexpolis.gr), ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ 

μασ και ςτο χϊρο των ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ του Διμου 

Αλεξανδροφπολθσ, όπου εδρεφει θ υπθρεςία. Επιπλζον, να αναρτθκεί και ςτο πρόγραμμα 

«Διαφγεια». Για κάκε ανάρτθςθ που διενεργείται ςε κατάςτθμα, κα ςυνταχκεί και ςχετικό 

πρακτικό ανάρτθςθσ (ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 41 του Ν. 4765/2021, όπωσ ιςχφει), 

το οποίο κα αποςταλεί αυκθμερόν ςτο ΑΕΠ ςτο e-mail: sox @asep.gr . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό, κατά περίπτωςθ, ΕΝΣΤΠΟ 

ΑΕΠ ΟΧ.1 ΠΕ/ΣΕ ι  ΟΧ 2 ΔΕ/ΤΕ και να τθν υποβάλουν, μαηί με τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα 

Ανακοίνωςθ δικαιολογθτικά, είτε ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος 

(info@kkpapp.gr), είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ-Αλλθλεγγφθσ, Παιδείασ και 

Περιβάλλοντοσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ» με δ.τ. «ΠΟΛΤ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» - Σαχ. Δ/νςθ: Γ. 

Καρτάλθ 2- Αλεξανδροφπολθ Σ.Κ. 68132, απευκφνοντάσ τθν ςτο Διοικθτικό Σμιμα υπόψιν κ. 

Σςιαοφςθ Ελζνθσ (τθλ. επικοινωνίασ: 25510-53225, 25510-26298, 25510-83012). 

 τθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται 

με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του 

επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων. 

Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά πρζπει απαραιτιτωσ να εμφανίηεται 

υπογεγραμμζνθ, με φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το νζο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων 

(ΕΕ) 2016/679  γνωςτό ωσ GDPR, που ετζκθ ςε εφαρμογι τον Μάιο 2018, κακιερϊνεται ενιαίο 

νομικό πλαίςιο για τθν  προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. 

Για το λόγο αυτό, θ ςυμμετοχι των  υποψθφίων ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ με τθν οικειοκελι 

υποβολι αίτθςθσ με τα ςυνθμμζνα ςε αυτι  δικαιολογθτικά προσ τον Φορζα, ςυνεπάγεται τθ 

ςυναίνεςθ του υποψθφίου για τθ ςυλλογι και  επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα που τουσ αφοροφν, κακϊσ και για τθν αςφαλι  διατιρθςι τουσ ςε αρχείο (φυςικό 

ι ψθφιακό) για ςυγκεκριμζνο ςκοπό και για όςο χρόνο απαιτείται,  προκειμζνου να 

http://www.alexpolis.gr/
mailto:info@kkpapp.gr
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ολοκλθρωκοφν οι νόμιμεσ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ. Οι φορείσ οφείλουν να προςτατεφουν  τα 

προςωπικά ςτοιχεία των υποψθφίων από τυχόν υποκλοπι προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ 

αςφαλισ  επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Οι υποψιφιοι διατθροφν το 

δικαίωμα ανάκλθςθσ  τθσ ςυναίνεςισ τουσ ανά πάςα ςτιγμι και κατόπιν υποβολισ ςχετικισ 

αίτθςθσ προσ το Φορζα.  

Θ αίτθςθ ςυμμετοχισ απζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ και θ ευκφνθ τθσ ορκισ ςυμπλιρωςισ 

τθσ είναι αποκλειςτικά του υποψθφίου. 

Κάκε υποψιφιοσ δικαιοφται να υποβάλει μία μόνο αίτθςθ και για κζςεισ μίασ μόνο κατθγορίασ 

προςωπικοφ (ΣΕ, ΔΕ ι ΤΕ). Θ ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν κατθγοριϊν προςωπικοφ ςε μία ι 

περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ ςε κάκε περίπτωςθ ακφρωςθ όλων των 

αιτιςεων και αποκλειςμό του υποψθφίου από τθν περαιτζρω διαδικαςία. Κατ’ εξαίρεςθ, 

ςϊρευςθ κζςεων δφο κατθγοριϊν και ςυγκεκριμζνα κατθγοριϊν ΔΕ και ΤΕ επιτρζπεται μόνο 

όταν ςτθν Ανακοίνωςθ προβλζπονται τόςο κζςεισ κατθγορίασ ΔΕ που μπορεί να καλυφκοφν 

επικουρικϊσ με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ όςο και κζςεισ κατθγορίασ ΤΕ. 

τθν  περίπτωςθ αυτι ο υποψιφιοσ τθσ ΤΕ κατθγορίασ κα χρθςιμοποιιςει μία μόνο αίτθςθ ςτθν 

οποία κα αναγράψει κατά ςειρά προτίμθςθσ το ςφνολο των κζςεων (κατθγοριϊν ΔΕ και ΤΕ) που 

επιδιϊκει. 

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) θμερϊν 

(υπολογιηομζνων θμερολογιακά) και αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ 

τθσ παροφςασ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ ι τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ μασ, 

ςτο κατάςτθμα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, ςτον οποίο εδρεφει θ υπθρεςία, κακϊσ και ςτο 

δικτυακό τόπο του Διμου Αλεξανδροφπολθσ (http://www.alexpolis.gr), εφόςον θ ανάρτθςθ είναι 

τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ. Θ ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν 

παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ θμζρασ και εάν αυτι είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα (δθμόςια 

αργία ι μθ εργάςιμθ), τότε θ λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων: α) το δικτυακό τόπο του 

Διμου Αλεξανδροφπολθσ (http://www.alexpolis.gr), β) ςτο δικτυακό τόπο του ΑΕΠ 

(www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα ακολουκϊντασ +από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: Πολίτεσ 

Ζντυπα - Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν Φορζων Ορ. Χρόνου ΟΧ, γ) ςτα κατά τόπουσ 

Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) αλλά και ςτθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ 

(www.kep.gov.gr), απ' όπου μζςω τθσ διαδρομισ: φνδεςμοι  Ανεξάρτθτεσ και άλλεσ αρχζσ  

ΑΕΠ κα οδθγθκοφν ςτθν κεντρικι ςελίδα του δικτυακοφ τόπου του ΑΕΠ και από εκεί κα ζχουν 

http://www.alexpolis.gr/
http://www.alexpolis.gr/
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πρόςβαςθ ςτα ζντυπα μζςω τθσ διαδρομισ: Πολίτεσ Ζντυπα –Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν 

Φορζων Ορ. Χρόνου ΟΧ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Κατάταξθ υποψθφίων 

Αφοφ θ υπθρεςία μασ επεξεργαςτεί τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, τουσ κατατάςςει ςε 

προςωρινοφσ πίνακεσ κατά κατθγορία, κλάδο ι ειδικότθτα και κατά φκίνουςα ςειρά 

βακμολογίασ, βάςει των κριτθρίων του νόμου (όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο Παράρτθμα τθσ 

Ανακοίνωςθσ).  

Θ κατάταξθ των υποψθφίων, βάςει τθσ οποίασ κα γίνει θ τελικι επιλογι για τθν πρόςλθψθ με 

ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

1. Προθγοφνται ςτθν κατάταξθ οι υποψιφιοι που διακζτουν τα κφρια προςόντα τθσ ειδικότθτασ 

και ακολουκοφν οι ζχοντεσ τα επικουρικά (Αϋ, Βϋ επικουρίασ κ.ο.κ.).  

2. Θ κατάταξθ μεταξφ των υποψθφίων που ζχουν τα ίδια προςόντα (κφρια ή επικουρικά) γίνεται 

κατά φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία που ςυγκεντρϊνουν από τα 

βακμολογοφμενα κριτιρια κατάταξθσ (χρόνοσ ανεργίασ, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική 

ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμόσ ανήλικων τζκνων, βαθμόσ τίτλου ςπουδϊν, διδακτορικό 

δίπλωμα, αυτοτελήσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, ενιαίοσ και αδιάςπαςτοσ τίτλοσ μεταπτυχιακοφ 

επιπζδου (integrated master), δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, 

αναπηρία ςυγγενικοφ ατόμου).  

3. τθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων ςτθ ςυνολικι βακμολογία προθγείται αυτόσ που ζχει 

τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο βακμολογοφμενο κριτιριο (χρόνοσ ανεργίασ) και, αν αυτζσ 

ςυμπίπτουν, αυτόσ που ζχει τισ περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο δεφτερο κριτιριο (πολφτεκνοσ γονζασ 

και τζκνο πολφτεκνησ οικογζνειασ) και οφτω κακεξισ. Αν οι υποψιφιοι και πάλι ιςοβακμοφν, 

προθγείται ο μεγαλφτεροσ ςτθν θλικία με βάςθ τθν θμερομθνία γζννθςισ του, ενϊ, αν 

εξαντλθκοφν όλα τα παραπάνω κριτιρια, θ μεταξφ τουσ ςειρά κακορίηεται με δθμόςια κλιρωςθ. 

ΠΡΟΟΧΘ:  

1. Για τισ κζςεισ με κωδικό 101, 102 και 104, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, ανεξάρτθτα 

από το ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Διμων 

Αλεξανδροφπολθσ, Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ, αμοκράκθσ και ουφλίου  τθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ Ζβρου  (περ. ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 του Ν. 4765/2021, ςφμφωνα με τθν υπ’ 

αρικμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιςτωτικι πράξθ του Τπουργοφ 

Εςωτερικϊν). 
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2. Για τθ κζςθ με κωδικό 103, προτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων, που κατατάςςονται με τα 

ίδια προςόντα πρόςλθψθσ, ανεξάρτθτα από το ςφνολο των μονάδων που ςυγκεντρϊνουν, οι 

μόνιμοι κάτοικοι των Διμων Αλεξανδροφπολθσ, Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ, αμοκράκθσ και 

ουφλίου τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ζβρου  (περ. ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 του Ν. 

4765/2021, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 

διαπιςτωτικι πράξθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν). 

 

 

Σα κωλφματα  τθσ οκτάμθνθσ απαςχόλθςθσ και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΤΦΙΣΑΝΣΑΙ  ςτθν 

περίπτωςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου για τθν υλοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων ι Ζργων τθσ παρ.2 του άρκρου 38 του 

Ν.4765/2021. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτθςθ πινάκων και υποβολι ενςτάςεων 

 

Θ υπθρεςία μασ κα αναρτιςει, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ κατάταξθσ, απορριπτζων και 

προςλθπτζων ςτο κατάςτθμα των γραφείων μασ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Διμου 

Αλεξανδροφπολθσ (http://www.alexpolis.gr), τουσ οποίουσ πρζπει να αποςτείλει άμεςα για 

ζλεγχο ςτο ΑΕΠ, ενϊ κα ςυνταχκεί και ςχετικό πρακτικό ανάρτθςθσ (ςφμφωνα με τθν παρ. 5 

του άρκρου 41 του Ν. 4765/2021) το οποίο κα υπογραφεί από δφο (2) υπαλλιλουσ τθσ 

υπθρεςίασ. Σο πρακτικό αυτό κα αποςταλεί αυκθμερόν ςτο ΑΕΠ ςτο e-mail: sox@asep.gr. 

Κατά των πινάκων αυτϊν, επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ, μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά), θ οποία αρχίηει 

από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ ςτον διαδικτυακό μασ τόπο. Θ ζνςταςθ 

υποβάλλεται αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο απευκείασ ςτθ Διοικθτικι Τπθρεςία του 

Αποκεντρωμζνου Σμιματοσ ΑΕΠ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

(thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταςτεί, πρζπει να ςυνοδεφεται από αποδεικτικό καταβολισ 

παραβόλου είκοςι ευρϊ (20 €), που ζχει εκδοκεί είτε μζςω τθσ εφαρμογισ του θλεκτρονικοφ 

παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ςτο διαδικτυακό τόπο του 

ΑΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ.).  Ο υποψιφιοσ πρζπει να 

αναγράψει τον κωδικό/αρικμό του παραβόλου ςτθν ζνςταςθ και να καταβάλει το αντίτιμο του 

http://www.alexpolis.gr/
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θλεκτρονικοφ παραβόλου μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων. ε περίπτωςθ 

που θ υποβλθκείςα ζνςταςθ γίνει δεκτι, το καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται ςτον ενιςτάμενο. 

Θ υπθρεςία οφείλει να αναρτιςει τουσ πίνακεσ προςλθπτζων και ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» και 

να αποςτείλει ςτο ΑΕΠ εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν φωτοαντίγραφα των αιτιςεων και 

των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων που ζχουν υποβάλει ζνςταςθ κατά των προςωρινϊν 

πινάκων κατάταξθσ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ππόζλητη  

 

Θ υπθρεςία προςλαμβάνει το προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων κατάταξθσ των 

υποψθφίων. Συχόν αναμόρφωςθ των πινάκων βάςει αυτεπάγγελτου ι κατ’ ζνςταςθ ελζγχου του 

ΑΕΠ που ςυνεπάγεται ανακατάταξθ των υποψθφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορζα, 

ενϊ απολφονται οι υποψιφιοι που δεν δικαιοφνται πρόςλθψθσ βάςει τθσ νζασ κατάταξθσ. Οι 

απολυόμενοι λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι τουσ ζωσ τθν 

θμζρα τθσ απόλυςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από τθν αιτία αυτι.  

Προςλθφκζντεσ οι οποίοι αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αντικακίςτανται με 

άλλουσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ 

ςειρά εγγραφισ τουσ ςε αυτόν. 

ε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που προςλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωςθσ των 

πινάκων από το ΑΕΠ είτε λόγω αντικατάςταςθσ αποχωροφντων υποψθφίων, απαςχολοφνται για 

το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΘΜΑ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ αποτελεί και το «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με ςιμανςθ ζκδοςθσ «10-6-

2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζγκυρθ 

ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ και ii) οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 

αίτθςθσ- υπεφκυνθσ διλωςθσ με κωδικό, κατά περίπτωςθ, ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ 1ΠΕ/ΣΕ ι ΟΧ 2 ΔΕ/ΤΕ, 

ςε ςυνδυαςμό με επιςθμάνςεισ ςχετικά με τα προςόντα και τα βακμολογοφμενα κριτιρια 

κατάταξθσ των υποψθφίων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ. Οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Παράρτθμα αυτό, μζςω του δικτυακοφ 
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τόπου του ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ ίδιασ διαδρομισ που ακολουκείται 

και για τθν αναηιτθςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ δθλαδι: Κεντρικι ςελίδα  Πολίτεσ  Ζντυπα 

– Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν φορζων  Ορ. Χρόνου ΟΧ.   

 

 

                                                                                           Θ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 

 

   ΠΟΪΡΑΗΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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