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ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟΤ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ         Κόξηλζνο, 4/08/2021 

           Αξηζκ. Πξση.:  893 
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ1 / 2021 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε 

 ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ  
 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37-42 ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκόο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ Αλώηαηνπ 
πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
6/η.Α΄/15-1-2021), όπσο ηζρύεη. 

2. ΣηοδηαηάμεηοηνπΝ. 
3852/2010«ΝέαΑξρηηεθηνληθήηεοΑπηνδηνίθεζεοθαηηεοΑπνθεληξσκέλεοΓηνίθεζεο-
ΠξόγξακκαΚαιιηθξάηεο»(ΦΔΚ87/Α΄),όπσοέρνπληξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ 
εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 4554/2018, όπσο ηζρύεη.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η.Α’/16-3-2018). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 4635/2019 «Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη. (ΦΔΚ 167 Α΄) . 

6. Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ 
θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία 
Γεδνκέλσλ), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ 4624/2019 
(ΦΔΚ 137/Α’) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο 
ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 
(ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σελ ππ’ αξ. 6/16-3-2021 απόθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.«Κέληξν 
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ » κε ζέκα  .. «Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ 
έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ έηνπο 2021 ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β΄βαζκνύ θαη ζηα Ν.Π.Ι.Γ απηώλ 
(θάιπςε δαπάλεο από ηνπο θεληξηθνύο απηνηειείο πόξνπο )». 

8. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 48300/23-3-2021 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  
Πεινπνλλήζνπ,Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ κε ζέκα «Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα πξόζιεςε 
πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην  Ν.Π.Γ.Γ «Κέληξν Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ » . 

9. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./88/13816/27-7-2021 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη 
πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α), όπσο  ηζρύεη. 

10. Σν ππ’ αξηζκ. πξση.57353/2-8-2021 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα 
«Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
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ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο 
Πόξνπο έηνπο 2021».. 

11. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ 

Κνξηλζίσλ»(ΦΔΚ  720/Β’/29-3-2021)  θαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 884/2-8-2021 βεβαίσζε 
ηεο Πξνέδξνπ ηνπ  Γ.. ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ πεξί 
ύπαξμεο θελώλ ζέζεσλ 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.  883/02-08-2021 βεβαίσζε ηεο Αλαπιεξώηξηαο Πξντζηακέλεο 
Γηνηθεηηθνύ –Οηθνλνκηθνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ» 
πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε 
πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο . 

 
 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελπξόζιεςε,κεζύκβαζεεξγαζίαοηδησηηθνύδηθαίνπνξηζκέλνπρξόλνπ, ηξηώλ 

(3) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ  ΝΠΓΓ «Κέληξν 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ»,πνπεδξεύεηζηνΓήκνΚνξηλζίαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Κνξηλζίαοθαηζπγθεθξηκέλαηνπεμήο,αλάππεξεζία,έδξα,εηδηθόηεηαθαηδηάξθεηαζύ

κβαζεο,αξηζκνύαηόκσλ(βι. ΠΗΝΑΚΑ 

Α),κεηααληίζηνηρααπαηηνύκελα(ηππηθάθαηηπρόλπξόζζεηα)πξνζόληα(βι.ΠΗΝΑΚ

ΑΒ): 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

Τπεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Αξηζκόο
αηόκσλ 

 
 
 

100 

ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

(Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 
Βξεθνλεπηαθώλ θαη 

Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ 
δήκνπ) 

 
Γήκνο Κνξηλζίσλ 

Πεξηθεξεηαθή 
Δλόηεηα 

Κνξηλζίαο 

 
 
 

*ΣΔ 

Βξεθνλεπηνθόκσλ 

Από 
ηελππνγξαθή 
ηεοζύκβαζεο 

έσο 11κήλεο (θαη 
όρη 

πέξαλ 
ηεο31.7.2022) 

 
 
 

1 
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ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
(Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 

Βξεθνλεπηαθώλ θαη 
Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ 

δήκνπ) 

 
 

Γήκνο Κνξηλζίσλ 
Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Κνξηλζίαο 

 
 
 

*ΓΔ Μαγείξσλ 

Από 
ηελππνγξαθή 
ηεοζύκβαζεο 

έσο 11κήλεο (θαη 
όρη 

πέξαλ 
ηεο31.7.2022) 

 
 
 

1 
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ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
(Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 

Βξεθνλεπηαθώλ θαη 
Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ 

δήκνπ) 

 
Γήκνο Κνξηλζίαο 

Πεξηθεξεηαθή 
Δλόηεηα Κνξηλζίαο 

 
 

*ΤΔ Καζαξηζηώλ 

Από 
ηελππνγξαθή 
ηεοζύκβαζεο 

έσο 11κήλεο (θαη 
όρηπέξαλ 

ηεο31.7.2022) 

 
 
1 

 

*Οη επηιεγέληεο/είζεο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά 
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ηελπξόζιεςεζηνλΦνξέαπηζηνπνηεηηθόπγείαοζύκθσλακεηελππ’ 
αξηζκ.Τ1α/Γ.Π.νηθ76785 (ΦΔΚ 3758/η.Β΄/25-10-2017) Τπνπξγηθή Απόθαζε. 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 
Κσδηθόο 

ζέζεο 

Σίηινο 
ζπνπδώλθαη 

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

 

 
100 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΙ  ή ην 
νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ 
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα 
πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο  Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο 
Μαγεηξηθήο Σέρλεο  ή Σερλίηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο Μαγεηξηθήο ηέρλεο - 
Αξρηκάγεηξαο (chef) ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 
παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή  Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ 
Λπθείνπ ή  Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 
Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ ηκήκαηνο  ηνπ β.δ 
151/1971 (ΦΔΚ 52Α')Μαγεηξηθήο Σέρλεο δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ ππνρξενύληαη 
λα πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ' Γπκλαζίνπ.(Βιέπε 
ζπλέρεηα επηθνπξηθνύο πίλαθεο). 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο 
ζρνιήο ηεο εκεδαπήο  ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
 
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακν απνιπηήξην  ηίηιν θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ 
Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ.   
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
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(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 
 
 
Απνιπηήξηνοηίηινοηνπιάρηζηνλππνρξεσηηθήοεθπαίδεπζεο(απνιπηήξηνηξηηαμίνπγπκλ
αζίνπήγηαππνςεθίνποπνπέρνπλαπνθνηηήζεηκέρξηθαηην1980απνιπηήξηνδεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνοηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ 
Ν.Γ.580/1970ήαπνιπηήξηνοηίηινοΔξγαζηεξίσλΔηδηθήοΔπαγγεικαηηθήοΔθπαίδεπζεοθ
αηΚαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 
ηεοαιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξίαηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ. 
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Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (ηειεπηαίν εδάθην πεξ. ζη΄ παξ. 1 άξζξνπ 40 
ηνπ Ν. 4765/2021). 

 

Οη ππνςήθηνη/εο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.         

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

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) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 θαη άλσ 

κνλάδεο 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) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 θαη άλσ 

 κνλάδεο 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) 

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 6 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 300 

       

 
 6.   ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

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 
 
 

7.ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ (γηα ηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ θαη ΣΔ 150 κνλάδεο) * 
 
8.ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ (γηα ηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ θαη ΣΔ απηνηειήο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο 70 κνλάδεο) * 
 
9.  ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΗ ΑΓΗΑΠΑΣΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ (γηα ηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ θαη ΣΔ integratedmaster 35 κνλάδεο) * 
 
10.  ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ  * 
 α. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (γηα  ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ,  ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 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) 

κήλεο εκπεηξίαο 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

… 

 

57 

 

58 

 

59 

 

84 θαη 

άλσ 

κνλάδεο 
 

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) 
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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 (intergratedmaster) 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 
(integratedmaster), 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. 

 

 
 

 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖΔΜΠΔΗΡΗΑΤΠΟΦΖΦΗΧΝΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ (ΣΔ)  
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ (ΓΔ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε 
κεζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο 
ζεθαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 
 

 
100, 101 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ 
ηίηινπζπνπδώλκεηνλνπνίννηππνςήθηνηκεηέρνπλζηεδηαδηθαζίαεπηινγ
ήο. 
 
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζεΒ 
ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
ΠαξαξηήκαηνοαλαθνηλώζεσλπκβάζεσλεξγαζίαοΟξηζκέλνπΥξόλνπ(
ΟΥ)-ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι., ζηνηρείν 12. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖΔΜΠΔΗΡΗΑΤΠΟΦΖΦΗΧΝΚΑΣΖΓΟΡΗΑΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 
(ΤΔ)ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ωοβαζκνινγνύκελεεκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό 
ζέζεσοηεοθαηεγνξίαοππνρξεσηηθήοεθπαίδεπζεο(ΤΔ)ιακβάλεηαηππόςε ε απαζρόιεζε 
ζε νπνηαδήπνηε θαζήθνληα. 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ 
ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

102 

 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζεΓ ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
ΠαξαξηήκαηνοαλαθνηλώζεσλπκβάζεσλεξγαζίαοΟξηζκέλνπΥξόλν
π(ΟΥ)-ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ζηνηρείν 12. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο 
εκπεηξίαο. 

 

Οηηξόπνηππνινγηζκνύηεοεκπεηξίαογηαόιεοηηοεηδηθόηεηεοπεξηγξάθνληαηαλαιπ
ηηθάζην«ΠαξάξηεκααλαθνηλώζεσλπκβάζεσλεξγαζίαοΟξηζκέλνπΥξόλνπ(Ο

Υ)»(βι.ΚΔΦΑΛΑΗΟI.,ελόηεηαΔ.,ππνελόηεηα«ΣΡΟΠΟΗΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ»). 

 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), 
ησλινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλλα ππνβάινπλ είηε ειεθηξνληθά 
είηε ηαρπδξνκηθά όια ηα  απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην 
«Παξάξηεκααλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
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(ΟΥ)»δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ Ι ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, 
εθηόο από ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ I, 
«ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο 
απηνύ. . 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα 
πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021ζηνηρεία θαη ηα όξηα ειηθίαο ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ σο άλσ 
λόκνπ,λαδεκνζηεπζείζεδύν(2)εκεξήζηεοήεβδνκαδηαίεοηνπηθέοεθεκεξίδεοηεο Πεξηθεξεηαθήο 
ΔλόηεηαοΚνξηλζίαο,εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα 
(εκεξήζηα ήεβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζεηεοαλαθνίλσζεο, λα γίλεη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ, κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο έγθξηζήο ηεο. Δληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ή 
έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο από ην Α..Δ.Π., ε αλαθνίλσζε 
καδίκεην«Παξάξηεκααλαθνηλώζεσλπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε 
ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-2021» λαγίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα 
παξαξηήκαηα απηήο, ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπναπηνύ (www.kkpdimkorinthos.gr), θαζώο θαη ζην 
θαηάζηεκαηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, όπνπ εδξεύεη ε ππεξεζία.Δπηπιένλ, λα αλαξηεζεί θαη 
ζην πξόγξακκα «Γηαύγεηα». Γηα θάζε αλάξηεζε πνπ δηελεξγείηαη ζε θαηάζηεκα, ζα 
ζπληαρζεί  θαη ζρεηηθό πξαθηηθόαλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 
4765/2021, όπσο ηζρύεη),ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλζην ΑΔΠ ζην e-mail: 
sox@asep.gr.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ, θαηά πεξίπησζε, αίηεζε κε θσδηθό 
ΔΝΣΤΠΟΑΔΠΟΥ1ΠΔ/ΣΔήΔΝΣΤΠΟΑΔΠΟΥ 2ΓΔ/ΤΔθαη λα ηελ ππνβάινπλ, καδί κε ηα 
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθάείηεειεθηξνληθά (kkpdimkor@gmail.com) 
είηεηαρπδξνκηθάκε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε 
δηεύζπλζε:  

Ν.Π.Γ.Γ «Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Κνξηλζίσλ »ΑΓΔΗΜΑΝΣΟΤ 22 (εληόο 
Σ’ ΚΑΠΖ ) Σ.Κ 20131 ππόςε θαοΒντδήια Γηαλλνύιαο  (ηει. 
επηθνηλσλίαο:2741025717).  

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο θαη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν 
ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο 
κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά πξέπεη απαξαηηήησο λα 
εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ 
γίλνληαη δεθηέο. 

Δπηζεκαίλεηαη: όηη ζύκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθό Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 γλσζηό σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, 
θαζηεξώλεηαη εληαίν λνκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 
ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιόγν απηό, η ζςμμεηοσή ηυν ςποτηθίυν ζηη 
διαδικαζία ππόζλητηρ με ηην οικειοθελή ςποβολή αίηηζηρ με ηα ζςνημμένα ζε αςηή 
δικαιολογηηικά ππορ ηον Φοπέα, ζςνεπάγεηαι ηη ζςναίνεζη ηος ςποτηθίος για ηη 
ζςλλογή και επεξεπγαζία ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα πος ηοςρ 

http://www.kkpdimkorinthos.gr/
mailto:sox@asep.gr.
mailto:kkpdimkor@gmail.com
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αθοπούν, καθώρ και για ηην αζθαλή διαηήπηζή ηοςρ ζε απσείο (θςζικό ή τηθιακό) 
για ζςγκεκπιμένο ζκοπό και για όζο σπόνο απαιηείηαι, πποκειμένος να 
ολοκληπυθούν οι νόμιμερ διαδικαζίερ ππόζλητηρ. Οι θοπείρ οθείλοςν να 
πποζηαηεύοςν ηα πποζυπικά ζηοισεία ηυν ςποτηθίυν από ηςσόν ςποκλοπή 
πποκειμένος να επιηςγσάνεηαι η αζθαλήρ επεξεπγαζία ηυν δεδομένυν πποζυπικού 
σαπακηήπα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο 
αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο 
κόλνθαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΣΔ ή ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ 
θαηεγνξηώλπξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε 
πεξίπησζεαθύξσζεόισλησλαηηήζεσλθαηαπνθιεηζκόηνπππνςεθίνπαπόηελπεξαηηέξσδηα
δηθαζία.Καη’εμαίξεζε,ζώξεπζεζέζεσλδύνθαηεγνξηώλθαηζπγθεθξηκέλαθαηεγνξηώλΓΔθα
ηΤΔεπηηξέπεηαηκόλνόηαλζηελαλαθνίλσζεπξνβιέπνληαηηόζνζέζεηοθαηεγνξίαοΓΔπνπκπνξε
ίλαθαιπθζνύλεπηθνπξηθώοκεεκπεηξίαθαηηίηινππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο 
θαηεγνξίαο ΤΔ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελαζηνλ ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
(αλά θσδηθό ζέζεο). ηελπεξίπησζε απηήν ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζααλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην 
ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπεπηδηώθεη. 

Ζπξνζεζκίαππνβνιήοησλαηηήζεσλ δελ κπνξεί λαείλαη κηθξόηεξε 
ησλδέθα(10)εκεξώλ(ππνινγηδνκέλσλεκεξνινγηαθά)θαηαξρίδεηαπόηελεπόκελεεκέξαηεο
ηειεπηαίαοδεκνζίεπζεοηεοπαξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην 
θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα απηήο, ζηνλ δηαδηθηπαθό 
ηόπν(www.kkpdimkorinthos.gr),  θαζώο θαη ζην θαηάζηεκαηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, 
εθόζνλεαλάξηεζεείλαηηπρόλκεηαγελέζηεξεηεοδεκνζίεπζεοζηηοεθεκεξίδεο.Ηαλσηέξσπξνζ
εζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή 
είλαη,θαηάλόκν,εμαηξεηέα(δεκόζηααξγία)ήκεεξγάζηκε,ηόηεειήμεηεοπξνζεζκίαοκεηαηίζεηαη 
ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α)ζην δηθηπαθό ηόπν 
ηεο ππεξεζίαο καο (www.kkpdimkorinthos.gr), β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: 
Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα 
θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο 
δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο 
θαη άιιεο αξρέο ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ 
ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: 
ΠνιίηεοΈληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καοεπεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη ζε 
πξνζσξηλνύο πίλαθεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθόηεηα θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά 
βαζκνινγίαο, 
βάζεηησλθξηηεξίσληνπλόκνπ(όπσοαλαιπηηθάαλαθέξνληαηζηνΠαξάξηεκαηεοαλαθνίλσζεο). 
Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγήγηα ηελ 
πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα 
ηεοεηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.). 

2. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή 
επικοσρικά)γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ 

http://www.kkpdimkorinthos.gr/
http://www.kkpdimkorinthos.gr/
http://www.asep.gr/
ΑΔΑ: 6ΑΥ5ΟΚΨΛ-43Τ
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Σν θώιπκαηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεοΓΔΝ ΤΦΗΣΑΣΑΗζηελ πεξίπησζε πνπ 
εδηάξθεηα ζύκβαζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ είλαη άλσ ησλ νθηώ 

(8)κελώλ. 

ζπγθεληξώλνπλ απόηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική 
ιδιόηηηα, ηριηεκνικήιδιόηηηα,μονογονεχκή 
ιδιόηηηα,αριθμόςανήλικφνηέκνφν,βαθμόςηίηλοσζποσδών,διδακηορικό δίπλφμα, ασηοηελής 
μεηαπηστιακός ηίηλος, ενιαίος και αδιάζπαζηος ηίηλος μεηαπηστιακού επιπέδοσ 
(integratedmaster), δεύηερος ηίηλος ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία 
ζσγγενικού αηόμοσ). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη 
απηόοπνπέρεηηηοπεξηζζόηεξεοκνλάδεοζηνπξώηνβαζκνινγνύκελνθξηηήξην(τρόνοςανεργίας)
θαη,αλαπηέοζπκπίπηνπλ,απηόοπνπέρεηηηοπεξηζζόηεξεοκνλάδεοζηνδεύηεξν θξηηήξην 
(πολύηεκνος γονέας και ηέκνο πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ νη ππνςήθηνη 
θαη πάιηηζνβαζκνύλ, πξνεγείηαη ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία 
γέλλεζήο ηνπ,ελώ αλ εμαληιεζνύλ όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμύ ηνπο ζεηξά 
θαζνξίδεηαη κεδεκόζηα θιήξσζε. 

 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Η ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ απόηελ εκεξνκελία 
ιήμεοπξνζεζκίαοππνβνιήοησλαηηήζεσλ,ηνπο πξνζσξηλνύο πίλαθεοθαηάηαμεο, 
απνξξηπηέσλ θαη πξνζιεπηέσλ ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηνλ δηθηπαθό καο ηόπνηνπο 
νπνίνπο πξέπεη λα 
απνζηείιεηάκεζαγηαέιεγρνζηνΑΔΠ,ελώζαζπληαρζείθαηζρεηηθόπξαθηηθόαλάξηεζεο(ζύ
κθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021) ην νπνίν ζα ππνγξαθείαπό δύν (2) 
ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλζηνΑΔΠ ζην e-
mail: sox@asep.gr. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, 
κέζαζεαπνθιεηζηηθήπξνζεζκίαδέθα(10)  
εκεξώλ(ππνινγηδόκελεοεκεξνινγηαθά),ενπνίααξρίδεηαπόηελεπόκελεεκέξαηεοαλάξηεζ
ήοηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθό καο 

ηόπν.ΗέλζηαζεππνβάιιεηαηαπνθιεηζηηθάκεειεθηξνληθόηξόπνζηνΑΔΠζηεδηεύζπλζ
ε ειεθηξνληθνύηαρπδξνκείνπ (prosl.enstasi@asep.gr) 

θαη,γηαλαεμεηαζηεί,πξέπεηλαζπλνδεύεηαηαπόαπνδεηθηηθόθαηαβνιήοπαξαβόινπείθνζηεπξώ
(20 €),πνπέρεηεθδνζείείηεκέζσηεοεθαξκνγήοηνπειεθηξνληθνύπαξαβόινπ(e-
παξάβνιν),βι.ινγόηππν«ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΠΑΡΑΒΟΛΟ»ζηνλδηαδηθηπαθόηόπνηνπΑΔΠ(ww
w.asep.gr),είηεαπόΓεκόζηαΟηθνλνκηθήΤπεξεζία(Γ.Ο.Τ.). 
Οππνςήθηνοπξέπεηλααλαγξάςεηηνλθσδηθό/αξηζκόηνππαξαβόινπζηελέλζηαζεθαηλαθαηαβά
ιεηηναληίηηκνηνπειεθηξνληθνύπαξαβόινπκέρξηηειήμεπξνζεζκίαοππνβνιήοησλελζηάζεσλ.
επεξίπησζεπνπεππνβιεζείζαέλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη 
ζηνλ εληζηάκελν. 

Ηππεξεζίανθείιεηλα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη ην πξόγξακκα 
«Γηαύγεηα» θαη 
λααπνζηείιεηζηνΑΔΠεληόοηξηώλ(3)εξγάζηκσλεκεξώλθσηναληίγξαθαησλαηηήζεσλθαηησλ
δηθαηνινγεηηθώλησλππνςεθίσλπνπέρνπλππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε 

Ηππεξεζίαπξνζιακβάλεηηνπξνζσπηθόκεζύκβαζεεξγαζίαοηδησηηθνύδηθαίνπνξηζκέλνπ 

mailto:sox@asep.gr
mailto:prosl.enstasi@asep.gr
http://www.asep.gr/
http://www.asep.gr/
http://www.asep.gr/
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ρξόλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεοκεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλθαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ. Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ 
ήθαη΄έλζηαζεειέγρνπηνπΑΔΠπνπζπλεπάγεηαηαλαθαηάηαμεησλππνςεθίσλ,εθηειείηαη 
ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ 
δηθαηνύληαηπξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο 
πνππξνβιέπνληαηγηαηελαπαζρόιεζήηνποέσοηελεκέξαηεοαπόιπζεο,ρσξίονπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή. 

Πξνζιεθζέληεονηνπνίνηαπνρσξνύλπξηλαπόηειήμεηεοζύκβαζήοηνπο,αληηθαζίζηαληαη κε 
άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεονηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά 
ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο 
ησλπηλάθσλαπόηνΑΔΠείηειόγσαληηθαηάζηαζεοαπνρσξνύλησλππνςεθίσλ,απαζρνινύλη
αηγηαηνππνιεηπόκελν,θαηάπεξίπησζε,ρξνληθόδηάζηεκαθαηκέρξηζπκπιεξώζεσο ηεο 
εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παπάπηημα 
ανακοινώζευν Σςμβάζευν επγαζίαρ Οπιζμένος Χπόνος (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο 
«10-06-2021», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ii) νδεγίεο γηα ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠΟΥ 
1ΠΔ/ΣΔήΔΝΣΤΠΟΑΔΠ ΟΥ 2ΓΔ/ΤΔ,  ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα 
πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε 
ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο·. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ 
πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, 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: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο Έληππα – Γηαδηθαζίεο 
 Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.   

 
     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
 
 
 ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΧΣΖΡΗΟ 
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