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Γηα ηελ πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηζρχεη.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014
γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο
Έρνληαο ππφςε:
1. Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267 Α).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α).
4. Σελ παξ. ηζη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 33/2006 «Αλαζηνιή
δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα.» (ΦΔΚ 280 Α), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη φπσο δηεπθξηλίζηεθε κε ην ππ. αξ. πξση.
ΓΙΠΠ/Φ.ΔΠ.11/278/νηθ.171/ 28.12.2012 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
5. Σελ ππ. αξ. πξση. νηθ 181942/ 20.09.2010 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΤΠΔΚΑ
γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Λεηηνπξγία Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Πάξθνπ
Τγξνηφπσλ Κνηπρηνχ – ηξνθπιηάο».
6. Σηο ππ. αξ. πξση. 175274/29.12.2011 (ΑΓΑ ΒΟΝΝ0-10Ρ) θαη νηθ. 103003/26.03.2013
απνθάζεηο γηα ηελ 1ε θαη 2ε αληίζηνηρα Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο "ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ
ΚΟΣΤΥΙΟΤ - ΣΡΟΦΙΛΙΑ" κε θσδηθφ MIS 296759 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
"Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε" φπσο δηεπθξηλίζηεθαλ κε ην ππ. αξ. πξση. Οηθ.
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125099/ 30.04.2014 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Υσξνηαμίαο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο
ΤΠΔΚΑ.
7. Σελ ππ. αξηζ. πξση. νηθ. 120794/25-06-2012, πξνέγθξηζε ηεο πινπνίεζεο κε ίδηα
κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1, ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ
Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο» πνπ εληάρζεθε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ
2007-2013, ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ θαη ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ηνπ ΤΠΔΚΑ.
8. Σελ αξηζ. 16ε απφθαζε ηεο 6εο /02-06-2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ
απηεπηζηαζίαο.
9. Σν ππ. Αξηζκ 564/10-06-2014 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΦΓ γηα βεβαίσζε
εμαζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ.
10. Σν ππ’ αξηζ. νηθ. πξση. 669/7-02-2013 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ζέκα «Παξάηαζε
ηζρχνο ησλ Γ.. ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο» θαη ην άξζξν 6ν ηνπ Ν. 4219/2013 (ΦΔΚ
269Α/ 11.12.2013).
11. Σελ ππ’ αξηζ. 27206/21-12-09 (ΦΔΚ 538/29-12-2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ πεξί
«πγθξφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ
Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 23261/03-08-11
Απφθαζε (ΦΔΚ 268/19-08-11, ΤΟΓΓ) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 2016/13-01-2013 Απφθαζε
(ΦΔΚ 59/09-02-2012, ΤΟΓΓ).
12. Σελ ππ’ αξηζ. 52900 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ «Έγθξηζε θαλνληζκνχ
Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπηξνθπιηάο» (ΦΔΚ 1942/Β’/2004), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 38562
Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ (ΦΔΚ 1541/Β’/2010).
13. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (ΦΔΚ
1682/1-12-2005).
14. Σελ αξηζ. 6ε απφθαζε ηεο 5εο /02-06-2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ
αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα.
15. Σν ππ. αξ. πξση. 581/ 18.06.2014 (ζε ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) έγγξαθν, ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ Γ.., αηηηνιφγεζεο ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ.

Αλαθνηλψλεη
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, ζπλνιηθά δχν (2) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1
«Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο» πνπ εδξεχεη ζην λνκφ Αραΐαο, πνπ
έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινληνο θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (Άμνλαο 9 – Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
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θαη Βηνπνηθηιφηεηαο) ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο
(ΔΠΑ), 2007-2013 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα,
εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε
ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα
(βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Κσδηθφο
ζέζεο

Τπεξεζία

Έδξα
ππεξεζίαο

101

Φνξέαο Γηαρείξηζεο
Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπηξνθπιηάο

Λάππα
Αραΐαο

102

Φνξέαο Γηαρείξηζεο
Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπηξνθπιηάο

Λάππα
Αραΐαο

Δηδηθφηεηα

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

Αξηζκφο
αηφκσλ

ΠΔ
12 κήλεο κε δπλαηφηεηα
Γαζνιφγσλ ή
παξάηαζεο κέρξη ηε
Πεξηβαιινληνιφγσλ ή
ιήμε ηεο πξάμεο
Βηνιφγσλ

1

12 κήλεο κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο κέρξη ηε
ιήμε ηεο πξάμεο

1

ΠΔ
Οηθνλνκηθνχ

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

Κσδηθφο ζέζεο

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

101

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ ή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή
δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γαζνιφγνπ ή
Βεβαίσζε Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ ή Βεβαίσζε
πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ
Δηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ.
ή
Πηπρίν ή δίπισκα Πεξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά
πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,
ή
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

Κσδηθφο ζέζεο

Πηπρίν ή δίπισκα Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή
Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ)
ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο
γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
(ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
δ) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ΑΔΙ ή ΔΑΠ (ΑΔΙ) ή
ΠΔ (ΑΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνο ηζφηηκνο ηεο αιινδαπήο, ζε ζέκαηα
Γηαρείξηζεο ή Πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Πηπρίν ή δίπισκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ ή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή
δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γαζνιφγνπ ή
Βεβαίσζε Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ ή Βεβαίσζε
πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ
Δηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ.
ή
Πηπρίν ή δίπισκα Πεξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά
πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,
ή
Πηπρίν ή δίπισκα Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή
Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ)
ΑΔΙ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

Κσδηθφο ζέζεο

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο
γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο
(ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
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θεηκέλσλ,

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
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 Σερλνινγίαο θαη
πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΙ ή ην
νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο
γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο
(ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

θεηκέλσλ,

Σελίδα 5 από 12
Ευρωπαϊκή Ένωςη
Ευρωπαΰκό Ταμείο
Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

: 7140468-96

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (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 κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΔΑ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
….
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
7. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελψ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…

10

θαηεγνξία ΓΔ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

κνλάδεο

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη άλσ

κνλάδεο

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

ΔΜΠΔΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο.
ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο Γαζνιφγνπο
Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε: πξηλ θαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο
δεηνχκελεο απφ ηελ αλαθνίλσζε Άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο
Γαζνιφγνπ (άδεηα ή βεβαηψζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην ΓΔΧΣΔΔ), σο εμήο:
Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ κέρξη θαη
29-6-2002 ιακβάλεηαη ππφςε σο εκπεηξία (δηφηη κέρξη ηελ εκεξνκελία
απηή δελ απαηηείην άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο).
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή
Δηδηθέο
πεξηπηψζεηο
απφδεημεο
εκπεηξίαο
ηνπ
Παξαξηήκαηνο
Σελίδα 6 από 12
Ευρωπαϊκή Ένωςη
Ευρωπαΰκό Ταμείο
Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

: 7140468-96

αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ
IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.

Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ έρεη δηαλπζεί απφ 30-6-2002 θαη κεηά
ιακβάλεηαη ππφςε σο εκπεηξία κφλν εθφζνλ έρεη δηαλπζεί κε άδεηα (π.δ.
344/2000 θαη π.δ. 117/2001) ή βεβαίσζε (Ν. 3919/2011) θαη πξνζκεηξείηαη
κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο ηνπ Δπαγγέικαηνο
Γεσηερληθνχ εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α(1) ή
Δηδηθέο
πεξηπηψζεηο
απφδεημεο
εκπεηξίαο
ηνπ
Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ
IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
Γηα φζνπο έρνπλ ζπλερφκελε πξνυπεξεζία πνπ άξρηζε πξηλ ηελ 30-62002 θαη απέθηεζαλ ην δηθαίσκα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσηερληθνχ
εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ, ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν (κεηά ηελ 30-6-2002) θαη
πάλησο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηή φιε απηή ε πξνυπεξεζία σο εκπεηξία, πξέπεη
λα δειψζνπλ ζε ρσξηζηή ππεχζπλε δήισζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
εκπεηξίαο ηνπο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Όηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο
άδεηαο Γεσηερληθνχ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κελψλ
εκπεηξίαο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπλππνβάιεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ
ΓΔΧΣΔΔ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο
απηήο.

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο Πεξηβαιινληνιφγνπο ή Βηνιφγνπο
Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή
Δηδηθέο
πεξηπηψζεηο
απφδεημεο
εκπεηξίαο
ηνπ
Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ
IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.
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Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή
Δηδηθέο
πεξηπηψζεηο
απφδεημεο
εκπεηξίαο
ηνπ
Παξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ
IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ
Υξφλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΜΠΔΙΡΙΑ»).
Σελίδα 7 από 12
Ευρωπαϊκή Ένωςη
Ευρωπαΰκό Ταμείο
Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ

: 7140468-96

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, φια ηα
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηελ
Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζηνηρείν 2. ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, σο
αθνινχζσο:
Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ λ.4250/2014 (ΦΔΚ 74/26.03.2014/η.Α’) «Γηνηθεηηθέο ΑπινπζηεχζεηοΚαηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο.» θαη εηδηθφηεξα
ηνπ άξζξνπ 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ» απηνχ,
επέξρνληαη
αιιαγέο ζην νηθείν « ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ
ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)», ιφγσ θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο
επηθχξσζεο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο.
Χο εθ ηνχηνπ, θαη κέρξη ελζσκαηψζεσο ησλ ζρεηηθψλ αιιαγψλ ζην αλσηέξσ Παξάξηεκα
ηζρχνπλ σο πξνο ηελ ελφηεηα «ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ
ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηα παξαθάησ:
ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ
Σεο αιινδαπήο
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε
πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν
ή απφ άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ.148/26-12-1913/1-2-1914. Δηδηθψο φκσο
κεηά ηνλ λέν «Κψδηθα Γηθεγφξσλ» (άξζξν 36, λ.4194/2013/ΦΔΚ 208/27.09.2013/η. Α’),
απφ ηελ 27.09.2013, ε κεηάθξαζε μελφγισζζνπ εγγξάθνπ απφ δηθεγφξν γίλεηαη δεθηή
εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη ν ίδηνο έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη
πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε.
Σα αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο
αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Σεο εκεδαπήο
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α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο –
πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο.
β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο
θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο απνδείμεηο παξνρήο
ππεξεζηψλ, θ.ιπ.) ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ
δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο
Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ).
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)».
ΠΡΟΟΥΗ : Μεηά ηελ ηειεπηαία αλακφξθσζε ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο κε ζήκαλζε
έθδνζεο «27.09.2013» επηζεκαίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ θξηηεξίσλ ηεο αλεξγίαο (γηα
αλέξγνπο πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, θ.ι.π.), ηεο πνιπηεθληθήο θαη
κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο (σο πξνο ηε δήισζε γηα ηελ πξφζιεςε άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο), ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο (ζε πεξίπησζε δηάζηαζεο γνλέσλ) θαη ηεο
κεξηθήο απαζρφιεζεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα
ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα
δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ Αραΐαο,
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 «27.09.2013» θαη
ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Η/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο
«04.06.2014» θαη (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «28.04.2014»] λα
γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο, ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία καο. Θα
ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ.
9 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην
e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ
ΟΥ.3 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο
καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο, Π.Δ.Ο. Παηξψλ-Πχξγνπ,
Λάππα Αραΐαο, Σ.Κ. 27052, ππφςε θαο. Καξακπέξνπ Γεσξγίαο (ηει. επηθνηλσλίαο:
2693031939).
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.
Η 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, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία
καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ 
Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Δπνρηθνχ (ΟΥ)· γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα
νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ
πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκψλ
Φνξέσλ  Δπνρηθνχ (ΟΥ).

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο
αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή
γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).
2. Η 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, αριθμός ηέκνων πολύηεκνης
οικογένειας, αριθμός ανήλικων ηέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών,
εμπειρία).
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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 ηέκνων πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ
εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα
θιήξσζε.
Σν θψιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο ΓΔΝ ΤΦΙΣΑΣΑΙ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
δηάξθεηα ζχκβαζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ είλαη άλσ ησλ νθηψ (8)
κελψλ.
Σν θψιπκα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 164/2004 ΓΔΝ ΤΦΙΣΑΣΑΙ ζηελ πεξίπησζε ησλ
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ίδηνπ επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ
καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί
θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994
φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν
πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η 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 παξαβφινπ πελήληα επξψ (50 €) πνπ εθδίδεηαη απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ
πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.
Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε
Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.
Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ
ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην
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θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο
θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ
ηελ αηηία απηή.
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο,
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ
πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ,
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα
ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε
έθδνζεο «27.09.2013», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο
αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.3, ζε ζπλδπαζκφ κε
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο
ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ,
αιιά θαη ζηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Η/Τ κε ζήκαλζε
έθδνζεο «04.06.2014» θαη (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο
«28.04.2014» κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληχπνπ ηεο
αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ 
Δπνρηθνχ (ΟΥ).
Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..
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