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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ                                                        ΑΠΟΛΛΧΝΙΑ 28/11/2022 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ                                                   ΑΡΙΘΜ . ΠΡΧΣ: 1120 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ  

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

ΝΠΓΓ   

ΣΑΥ.Γ/ΝΗ : ΑΠΟΛΛΧΝΙΑ  

Σ.Κ : 57014 

ΣΗΛ : 2393051000 

EMAIL: okpapdimouvolvis@gmail.com  

     

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζ. ΟΥ 2 /2022 

Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχλαςε 

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

γηα ηελ πινπνίεζε  ηεο Γξάζεο 

«ΠΡΟΧΘΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΙΓΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΠΑΙΓΙΧΝ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΔΦΗΒΧΝ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ» 

(Πεξίνδνο 2022-2023) 

πγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν  

θαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

 

ην ΝΠΓΓ «Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο 

Γήκνπ Βφιβεο»   
        Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 έσο θαη 42 ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζηνλ 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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η. Α΄/7-6-2010), όπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) Δλζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ηνπλίνπ 2012 

(EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η. Α΄/23-12-2014). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η. Α΄/7-7-2016). 
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5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 4821/2021 «Δθζπγρξνληζκόο ηνπ Διιεληθνύ 

Κηεκαηνινγίνπ, λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 134/η. Α΄/31-7-2021).  

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 70 θαη 85 ηνπ Ν. 4982/2022 «Ίδξπζε, αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Πάξθσλ – Δληαίν πιαίζην ξύζκηζεο γηα ηνπο θνξείο 

Οξγαλσκέλσλ Τπνδνρέσλ Μεηαπνηεηηθώλ θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 195/η. Α΄/15-10-2022). 

7. 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». 

8. Σελ ππ' αξηζ. 77094/1-8-2022 ΚΤΑ «ύζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, Παξαθνινύζεζεο  

θαη Διέγρνπ – Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο "Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα 

ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηελ πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο 

ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο" ηεο 

ρξνληθήο πεξηόδνπ 2022-2023, ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν 

ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνύ πκθώλνπ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε (ΔΠΑ) γηα ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2021-2027 θαη από εζληθνύο πόξνπο» (ΦΔΚ 4094/η. Β΄/1-8-2022).  

9. Σελ ππ΄ αξηζ. 41087/29-11-2017 ΚΤΑ (ΦΔΚ 4249/η. Β΄/5-12-2017) «Πξόηππνο Καλνληζκόο 

Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ». 

10. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 10945/2-8-2022 (ΑΓΑ: Φ5Θ6465ΕΧ5-ΛΧΦ) (2
ε
 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

24-8-2022) Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο 

Γξάζεο «Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηελ πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε 

αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» πεξηόδνπ 2022-2023, πξνο ηηο/ηνπο 

σθεινύκελεο/νπο ηεο ελ ιόγσ Γξάζεο. 

11. Σνλ ελδεηθηηθό θαη κε εμαληιεηηθό θαηάινγν Φνξέσλ αλά Ννκό, πνπ εθδήισζαλ ηελ πξόζεζή 

ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ 
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έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηελ πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο 

ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» πεξηόδνπ 

2022-2023, θαηόπηλ ηεο από 2-8-2022 Αλαθνίλσζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., γηα ην Γήκν Γνκήο: Γήκνο Βόιβεο, 

Φνξέαο: ΝΠΓΓ «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο Γήκνπ 

Βόιβεο», Ννκόο: Θεζζαινλίθεο, Πεξηθέξεηα: Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

12. Σνλ νξηζηηθό πίλαθα σθεινπκέλσλ (θαηά αύμνπζα ζεηξά θσδηθνύ) αλά δήκν αηηνύζαο, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 10945/2-8-2022 Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. πξνο ηνπο 

Χθεινύκελνπο δηθαηνύρνπο γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Πξνώζεζε 

θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηελ 

πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο 

δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» πεξηόδνπ 2022-2023, γηα ην Γήκν Βόιβεο.   

13. Σελ ππ’ αξηζ. 39/10-11-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ «Οξγαληζκόο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο Γήκνπ Βόιβεο» κε ζέκα: «Πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ γηα ηνλ παηδηθό ζηαζκό ηαπξνύ ηνπ ΟΚΠΑΠ 

Γήκνπ Βόιβεο κε ην πξόγξακκα ¨Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ έληαμε ηνπο 

ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζώο θαη γηα ηε πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ 

θαη αηόκσλ κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο¨ (πξώελ Δλαξκόληζε) 

2022-2023». 

14. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Παηδείαο» Γήκνπ Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο (ΦΔΚ 3272/ η 

Β’/18-9-2017, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (ΦΔΚ 476/η Β’/8-2-2021)).  

15. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 1072/14-11-2022 βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

Γήκνπ Βόιβεο πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππό 

πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο.  

Αλαθνηλψλεη 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ελφο (1) αηφκνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο «Πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαζψο θαη γηα ηελ πξφζβαζε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ θαη 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο» πεξηφδνπ 2022-2023, ηνπ 

ΝΠΓΓ «Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο Γήκνπ Βφιβεο», 

πνπ εδξεχεη ζηελ Απνιισλία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ 
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(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 Δηδηθφηεηα 

Γηάξθεηα 

ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

001 

ΝΠΓΓ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΚΑΙ ΠΑΙΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ  

Παηδηθνχ ηαζκνχ 

Ρεληίλαο (ηαπξνχ) 

ΑΠΟΛΛΧΝΙΑ  

Π.Δ. 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   

         ** ΣΔ 

ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΧΝ 

 

*Από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο έσο 

31-8-2023, 

κε 

δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο  

ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηεο 

δξάζεο  

 

1 

 

ΗΜΔΙΧΔΙ:  

*Η έλαξμε ή ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο/δνκή ζα 

παξέρεη ππεξεζίεο ζε θαηφρνπο «Αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher), ζχκθσλα κε ηνπο ελ γέλεη 

θαλφλεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ηνλ/ηελ δηέπεη, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο 

«Πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

θαζψο θαη γηα ηελ πξφζβαζε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία, ζε 

ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο» (Πεξίνδνο 2022-2023), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

77094/1-8-2022 (ΦΔΚ 4094/η. Β΄/1-8-2022) ΚΤΑ. 

** Ο/Η επηιεγείο/είζα νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ πξφζιεςε ζηνλ Φνξέα πηζηνπνηεηηθφ 

πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ1α/Γ.Π. νηθ. 76785 (ΦΔΚ 3758/η. Β΄/25-10-2017) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε. 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 

Δίλαη δπλαηή ε πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, κε ηελ επηθχιαμε φηη ε πξφζιεςε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ εγγξαθή ηεο δξάζεο ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60
 
Α ηνπ λ. 

4914/2022 (παξ. 2 άξζξνπ 85 λ. 4982/2022). 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

 

 

001 

 

 

 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΗ ή ην 

νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ή 

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΣΔΗ 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. 

 

Οη ππνςήθηνη ηεο αλσηέξσ εηδηθόηεηαο  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

       

 
 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. 
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΔ) 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθό ζέζεο λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο 

ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή 

κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

 

001 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ζηνηρείν 12. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα ηελ αλσηέξσ εηδηθφηεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «10-6-2021» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «ΣΡΟΠΟΙ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ»).   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο πξνζθνκίδεηαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ Παξάξηεκα, θαζφζνλ ε βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο 

ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δζληθνχ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ) έρεη θαζαξά 

πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 8657/12-1-2021 

έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ ηνπ e-ΔΦΚΑ.                                                               

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ 

ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ είηε απηνπξνζψπσο είηε 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε θαη ην 

«Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε 

έθδνζεο «10-6-2021» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ I: 

«ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, εθηφο από 

ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην σο άλσ ΚΔΦΑΛΑΗΟ, ζηνηρείν 2. ηνπ 

Παξαξηήκαηνο απηνύ. 

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνύληαη από ηελ Αλαθνίλσζε 

πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη 
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λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ 

Εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ)» με ζήμανζη έκδοζης «10-6-2021» θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ Ι κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ».  

εκεηώλεηαη όηη από 1.9.2021 (θαηάξγεζε κεηαθξαζηηθήο ππεξεζίαο Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ 

31/8/2021- άξζξν 478 παξ. 6 λ. 4781/2021), νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηνύλ θαη λα επηιέγνπλ 

κεηαθξαζηή ζηε δηεύζπλζε metafraseis.services.gov.gr ή κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Πηζηνπνηεκέλνη 

Μεηαθξαζηέο» ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο gov.gr. πγθεθξηκέλα, ε πξόζβαζε ζηελ 

εθαξκνγή ζα γίλεηαη αθινπζώληαο ηα εμήο βήκαηα: πιεθηξνιόγεζε ηεο δηεύζπλζεο www.gov.gr, 

επηινγή ηεο θαηεγνξίαο Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλόηεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή Μεηαθξάζεηο, 

Αλαδήηεζε πηζηνπνηεκέλνπ κεηαθξαζηή, Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο Αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα πξνβιεπόκελα 

ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4765/2021 ζηνηρεία θαη ηα όξηα ειηθίαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ σο άλσ λόκνπ, λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία 

εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Σν ΑΔΠ αλαξηά ηελ Αλαθνίλσζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

έγθξηζήο ηεο. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ από ηελ θνηλνπνίεζε ή έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο από 

ην Α..Δ.Π., ε Αλαθνίλσζε [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 

Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-6-2021»] θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ, λα αλαξηεζνχλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ππεξεζίαο 

καο (www.okpapvolvis.gr) θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ Βόιβεο, ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία. Δπηπιένλ, λα αλαξηεζεί θαη ζην πξόγξακκα 

«Γηαχγεηα». Γηα θάζε αλάξηεζε πνπ δηελεξγείηαη ζε θαηάζηεκα, ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021, όπσο ηζρύεη), ην 

νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox @asep.gr. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 1
ΠΔ/ΣΔ 

θαη λα ηελ ππνβάινπλ, καδί κε ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, είηε 

απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: ΟΚΠΑΠ Γήκνπ Βφιβεο,  

http://www.gov.gr/
http://www.okpapvolvis.gr/
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Κνηλφηεηα Απνιισλίαο Θεζζαινλίθεο Σ.Κ 57014, απεπζχλνληάο ηελ ππφςε θαο Γεψξνγινπ 

αββαηνχιαο  (ηει. επηθνηλσλίαο: 2393051000). 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο, 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. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

(ΔΔ) 2016/679 γλσζηφ σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, θαζηεξψλεηαη εληαίν 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή 

ππνβνιή αίηεζεο κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά πξνο ηνλ Φνξέα, ζπλεπάγεηαη ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνύλ, θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν (θπζηθό ή 

ςεθηαθό) γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ 

νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο. Οη θνξείο νθείινπλ λα πξνζηαηεύνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία 

ησλ ππνςεθίσλ από ηπρόλ ππνθινπή πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο 

ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαη ε επζχλε ηεο νξζήο ζπκπιήξσζήο 

ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ 

(ππνινγηδνκέλσλ εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο 

ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζην 

δηθηπαθό ηόπν ηεο ππεξεζίαο καο (www.okpapvolvis.gr) θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία, εθόζνλ ε αλάξηεζε 

είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ 

παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα 

αξγία ή κε εξγάζηκε), ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα. 

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

αλσηέξσ δηεύζπλζε ή ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ππεξεζίαο καο (www.okpapvolvis.gr), β) ζην 

δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή 

ζειίδα ηε δηαδξνκή: Δλεκεξσηηθή Πχιε  Πνιίηεο Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ 

Φνξέσλ Οξ. Υξφλνπ ΟΥ, γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά 

http://www.okpapvolvis.gr/
http://www.okpapvolvis.gr/
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θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: 

χλδεζκνη  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: 

Δλεκεξσηηθή Πχιε  Πνιίηεο Έληππα –Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ Οξ. 

Υξφλνπ ΟΥ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη ζε πίλαθεο θαηά 

θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθόηεηα θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Αλαθνίλσζεο). Ζ θαηάηαμε ησλ 

ππνςεθίσλ βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ 

ζπγθεληξώλνπλ από ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική 

ιδιόηηηα, ηριηεκνική ιδιόηηηα, μονογονεχκή ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, βαθμός ηίηλοσ 

ζποσδών, διδακηορικό δίπλφμα, ασηοηελής μεηαπηστιακός ηίηλος, ενιαίος και αδιάζπαζηος ηίηλος 

μεηαπηστιακού επιπέδοσ (integrated master), δεύηερος ηίηλος ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία 

σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ).  

ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο 

πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος ανεργίας) θαη, αλ απηέο 

ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (πολύηεκνος γονέας και 

ηέκνο πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ νη ππνςήθηνη θαη πάιη ηζνβαζκνύλ, πξνεγείηαη  

ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, ελώ, αλ εμαληιεζνύλ όια ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμύ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 

Σα θσιχκαηα  ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ Π.Γ. 164/2004 ΓΔΝ ΤΦΙΣΑΝΣΑΙ  ζηελ 

πεξίπησζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ή Έξγσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 

ηνπ Ν.4765/2021. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Ζ ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, απνξξηπηέσλ θαη πξνζιεπηέσλ 

ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ππεξεζίαο καο 

(www.okpapvolvis.gr), ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα 

ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 

http://www.okpapvolvis.gr/
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4765/2021) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα 

απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox@asep.gr. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία αξρίδεη από 

ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθό καο ηόπν. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απεπζείαο ζηε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ 

Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (thessaloniki@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 

απνδεηθηηθό θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη επξψ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο 

ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα 

θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό 

επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Ζ ππεξεζία νθείιεη λα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη ζην πξόγξακκα «Γηαύγεηα» θαη 

λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

Δίλαη δπλαηή ε πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ, κε ηελ επηθύιαμε όηη ε πξφζιεςε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ εγγξαθή ηεο δξάζεο ζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60Α  ηνπ λ. 

4914/2022 (παξ. 2 άξζξνπ 85 λ. 4982/2022). 

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ. Σπρόλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ 

ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά από ην θνξέα, ελώ 

απνιύνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνύληαη πξόζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη 

απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα 

ηεο απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε 

άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε 

ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 
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ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ πηλάθσλ 

από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην 

ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο 

δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 

αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «10-06-

2021», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε 

ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ii) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

αίηεζεο- ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 1
ΠΔ/ΣΔ

, ζε ζπλδπαζκφ κε 

επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ 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  Δλεκεξσηηθή Πχιε  Πνιίηεο  Έληππα 

– Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.   

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΚΠΑΠ  

 
 

ΣΟΤΡΑΛΑΚΗ ΚΤΡΙΑΚΗ  
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