
 

                                                              ειίδα 1 από 10 

 
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

Σελίδα 1 από 10 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Αιγάλευ, 03/09/2019   

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ       Απ. Ππυη.: 23492  

ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΧ       

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ  2 /2019 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε 
 ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο 

«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» 
( Πεξίνδνο 2019-2020) 

 
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

 

 

O ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΧ 
 

Έσονηαρ ςπότη: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 

επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η. Α΄/3-3-1994), όπσο 

ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 

(ΦΔΚ 224/η.Α΄/2-12-2016) θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4590/2019 (ΦΔΚ 17/η. Α΄/07-02-

2019).  

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 άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/η. Α΄/14-3-2012). 

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

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

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο 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). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5  ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η. Α΄/7-7-2016). 

6. Σελ Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζκ. 57382/30-05-2019 «ύζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, 

Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ - Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο Γξάζεο “Δλαξκόληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο” έηνπο 2019-2020, ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο 

από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ζην πιαίζην ηνπ Δηαηξηθνύ πκθώλνπ γηα ην 

Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ) γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 2119/η. 

Β΄/06-06-2019). 

ΑΔΑ: 6ΧΠ8Ω6Ν-ΠΘΔ
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7. Σελ Αλαθνίλσζε – Πξόζθιεζε Δθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. πξνο ηνπο θνξείο/δνκέο, γηα 

ηελ θαηάξηηζε ελδεηθηηθνύ θαη κε εμαληιεηηθνύ θαηαιόγνπ Φνξέσλ/Γνκώλ ζην πιαίζην 

ηεο Γξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» έηνπο 2019-2020. 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 73/12-03-2019 (ΑΓΑ: 6ΑΓΧ6Ν-3Υ0) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ, κε ζέκα «Έγθξηζε αλαζεώξεζεο αδεηώλ ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ παηδηθώλ, βξεθηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηνπ 
Γήκνπ Αηγάιεσ». 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. 135/23-04-2019 (ΑΓΑ: 6Θ0ΦΧ6Ν-Γ1Φ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ, κε ζέκα ηελ έγθξηζε πξόζιεςεο δέθα (10) αηόκσλ κε 
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο & Δπαγγεικαηηθήο Εσήο». 

10. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 6451/07-06-2019 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 
Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., γηα ηελ 
πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» Έηνπο 2019-2020, πξνο ηνπο Χθεινύκελνπο ηεο ελ ιόγσ 
Γξάζεο. 

11. Σνλ Δλδεηθηηθό θαη κε εμαληιεηηθό θαηάινγν Φνξέσλ αλά Γήκν, πνπ εθδήισζαλ ηελ 
πξόζεζή ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο 
θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» Έηνπο 2019-2020, θαηόπηλ ηεο από 07-06-2019 
Αλαθνίλσζεο– Πξόζθιεζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) γηα ην Γήκν Γνκήο: Γήκνο Αηγάιεσ. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3490/01-07-2019 Απόθαζε (ΑΓΑ: ΦΒΓΤ465ΥΗ8-ΥΝΓ)  ηνπ 

Δηδηθνύ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Σνκεαθώλ Δ.Π. ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ 

κε ζέκα: «Έληαμε ηεο Πξάμεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ ΔΣΟΤ 2019 – 2020» κε θσδηθό ΟΠ 5046055 ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε 2014-2020». 

13.  Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2310/19-07-2019 Απόθαζε (ΑΓΑ: ΧΛΝ7Λ7-ΟΟ7) ηεο 

Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο κε ζέκα: Έληαμε ηεο Πξάμεο « ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2019-

2020» κε θσδηθό Ο.Π.. 5047191 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αηηηθή 2014-2020».  

14. Σνλ νξηζηηθό πίλαθα σθεινύκελσλ (θαηά αύμνπζα ζεηξά θσδηθνύ) αλά δήκν αηηνύζαο, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 6451/07-06-2019 Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο 

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

ηνπο Χθεινύκελνπο, γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 

«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» πεξηόδνπ 2019-2020, γηα ην 

Γήκν Αηγάιεσ. 

15. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ (ΦΔΚ 

2446/η.Β΄/15.09.2014) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.  

16. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 24621/16-09-2019 (Οξζή Δπαλάιεςε) Βεβαίσζε ηεο 

Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ πεξί ύπαξμεο  πηζηώζεσλ  

ΑΔΑ: 6ΧΠ8Ω6Ν-ΠΘΔ
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γηα  ηελ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε   πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο 

αλαθνίλσζεο.   

17.  Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 24657/16-09-2019 Βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 135/2019 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

πξόζιεςε δέθα (10) αηόκσλ κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ.   

 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δέθα 

(10) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ Πεξίνδνο 2019-2020», ζην Γήκν Αηγάιεσ, πνπ εδξεύεη 

ζην Αηγάιεσ Ν. Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα 

θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΓΗΜΟΣ 

ΑΙΓΑΛΔΩ 
(για ηη ζηελέχωζη 

ηων δομών 

Βρεθονηπιακών 

Σηαθμών) 

ΑΙΓΑΛΔΩ 

 

Ν. Αηηικήρ 

**ΣΔ 

ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟ

ΚΟΜΧΝ 

*Από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

έυρ 31-8-2020, 

με δςναηόηηηα ανανέυζηρ ή 

παπάηαζηρ ζε πεπίπηυζη 

ζςνέσιζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

6 

102 

ΓΗΜΟΣ 

ΑΙΓΑΛΔΩ 
(για ηη ζηελέχωζη 

ηων δομών 

Βρεθονηπιακών 

Σηαθμών) 

ΑΙΓΑΛΔΩ 

 

Ν. Αηηικήρ 

**ΓΔ 

ΜΑΓΔΙΡΧΝ 

*Από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

έυρ 31-8-2020, 

με δςναηόηηηα ανανέυζηρ ή 

παπάηαζηρ ζε πεπίπηυζη 

ζςνέσιζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

1 
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ΓΗΜΟΣ 

ΑΙΓΑΛΔΩ 
(για ηη ζηελέχωζη 

ηων δομών 

Βρεθονηπιακών 

Σηαθμών) 

ΑΙΓΑΛΔΩ 

 

Ν. Αηηικήρ 

**ΤΔ ΓΔΝΙΚΧΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ 

*Από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 

έυρ 31-8-2020, 

με δςναηόηηηα ανανέυζηρ ή 

παπάηαζηρ ζε πεπίπηυζη 

ζςνέσιζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

3 

 
ΖΜΔΗΧΖ: 
*Ζ έλαξμε ή ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο ζπλαξηάηαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν 
θνξέαο/δνκή ζα παξέρεη ππεξεζίεο ζε θαηόρνπο «Αμία ηνπνζέηεζεο» (voucher), 
ζύκθσλα κε ηνπο ελ γέλεη θαλόλεο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ηνλ/ηελ δηέπεη, γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο 
γηα ην ρνιηθό Έηνο 2018-2019», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 57382/30-05-2019 (ΦΔΚ 
2119/η.Β΄/ 06-06-2019) ΚΤΑ.  
**Οη επηιεγέληεο/είζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ πξόζιεςε ζηνλ Φνξέα 
πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. Τ1α/Γ.Π.νηθ76785 (ΦΔΚ 
3758/η.Β΄/25-10-2017) Τπνπξγηθή Απόθαζε. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)  

Κυδικόρ 

θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

101 

Πηςσίο ή δίπλυμα ημήμαηορ Βπεθονηπιοκομίαρ ή Πποζσολικήρ Αγυγήρ ΤΔΙ  ή ηο ομώνςμο 

πηςσίο ή δίπλυμα Ππογπαμμάηυν Σποςδών Δπιλογήρ (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ  ή ανηίζηοισο καηά 

ειδικόηηηα  πηςσίο ή δίπλυμα ΤΔΙ ή Ππογπαμμάηυν  Σποςδών Δπιλογήρ (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ηηρ 

ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ ή 

ηο ομώνςμο ή ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα πηςσίο ΚΑΤΔΔ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ ημεδαπήρ ή 

αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. 

102 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  

 

Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ειδικόηηηαρ  Μαγειπικήρ Τέσνηρ ή Τεσνικόρ 

Μαγειπικήρ Τέσνηρ  ή Τεσνίηηρ Μαγειπικήρ Τέσνηρ ή Τεσνικόρ Μαγειπικήρ ηέσνηρ - 

Απσιμάγειπαρ (chef) ή ανηίζηοισο πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ηυν παπακάηυ 

ζσολικών μονάδυν : ΙΔΚ  ή Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή  Τεσνικού Δπαγγελμαηικού 

Δκπαιδεςηηπίος Α’ ή Β’ κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή  Τεσνικού 

Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ ή Τεσνικήρ Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ 

δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ  ή ζσολήρ μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικήρ μονάδαρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, 

ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ 

 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οι κάηοσοι πηςσίυν Βαζικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος Οπγανιζμού Τοςπιζηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (ΟΤΔΚ) ηος ημήμαηορ ηος β.δ 151/1971 (ΦΔΚ 52Α') 

Μαγειπικήρ Τέσνηρ διεηούρ κύκλος ζποςδών ςποσπεούνηαι να πποζκομίζοςν και 

απολςηήπιο ηίηλο ηοςλάσιζηον Γ' Γςμναζίος. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εθόζον η θέζη δεν καλυθθεί από υποψήθιο με ηα ανωηέρω προζόνηα) 

 

Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ, απολςηήπιορ ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ ζσολήρ 

ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ  ηίηλορ ζσολήρ ηηρ αλλοδαπήρ. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εθόζον η θέζη δεν καλυθθεί από υποψήθιο με ηα ανωηέρω προζόνηα) 

 

Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Υποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (απολςηήπιο ηπιηαξίος 

Γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

Γημοηικού ζσολείος) ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος 

Ν.Γ. 580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

και Καηάπηιζηρ ηος άπθπ. 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών.   
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Εθόζον η θέζη δεν καλυθθεί από υποψήθιο με ηα ανωηέρω προζόνηα) 

 

Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Υποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (απολςηήπιο ηπιηαξίος 

Γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

Γημοηικού ζσολείος) ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος 

Ν.Γ. 580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)  

Κυδικόρ 

θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών και λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

και Καηάπηιζηρ ηος άπθπ. 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών.  

103 

Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Υποσπευηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Απολςηήπιορ ηίηλορ 

Τπιηαξίος Γςμναζίος ή για όζοςρ έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο 

Γημοηικού Σσολείος), ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος 

ν.δ.580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και 

Καηάπηιζηρ ηος άπθπ. 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 

αλλοδαπήρ. 
 
 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

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

 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

 1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

 2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

 *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα  

 
 4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 

 6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 
 

 7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

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

θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 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 
 

 10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (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 
 

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

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

 12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 
 
πνζνζηό αλαπεξίαο 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΣΔ, ΓΔ) 
 

Ωρ βαθμολογούμενη εμπειπία για ηοςρ παπακάηυ κυδικούρ θέζευν νοείηαι η απαζσόληζη με 

ζσέζη επγαζίαρ ή ζύμβαζη έπγος ζηο δημόζιο ή ιδιυηικό ηομέα ή άζκηζη επαγγέλμαηορ ζε 

καθήκονηα ή έπγα ζςναθή με ηο ανηικείμενο ηυν ππορ πλήπυζη θέζευν. 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΕΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

101, 102 

Η εμπειπία λαμβάνεηαι ςπότη μεηά ηη λήτη ηος βαζικού ηίηλος ζποςδών με ηον οποίο 

οι ςποτήθιοι μεηέσοςν ζηη διαδικαζία επιλογήρ.  

Για ηην απόδειξη ηηρ εμπειπίαρ αςηήρ βλ. δικαιολογηηικά πεπίπηυζη Β ή Διδικέρ 

πεπιπηώζειρ απόδειξηρ εμπειπίαρ ηος Παπαπηήμαηορ ανακοινώζευν Σςμβάζευν 

επγαζίαρ Οπιζμένος Φπόνος (ΣΟΦ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηοισείο 16. Πιζηοποιηηικά 

απόδειξηρ εμπειπίαρ. 
 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΤΔ) 
 

Ωρ βαθμολογούμενη εμπειπία για ηον κυδικό θέζευν ηηρ καηηγοπίαρ ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ 

(ΤΔ) λαμβάνεηαι ςπότη η απαζσόληζη ζε οποιαδήποηε καθήκονηα.  

ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΕΩΝ 
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

103 Για ηην απόδειξη ηηρ εμπειπίαρ αςηήρ βλ. δικαιολογηηικά πεπίπηυζη Γ ή Διδικέρ 

πεπιπηώζειρ απόδειξηρ εμπειπίαρ ηος Παπαπηήμαηορ ανακοινώζευν Σςμβάζευν επγαζίαρ 

Οπιζμένος Φπόνος (ΣΟΦ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηοισείο 16. Πιζηοποιηηικά απόδειξηρ 

εμπειπίαρ. 

 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 

Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).  
 

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα 
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, εθηόο από ηελ Τπεύζπλε 

Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΗΟ II, «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνύ.  
 

 

ΠΡΟΟΥΖ:  

• Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα 
όζνπο ππνςήθηνπο επηθαινύληαη Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά 
είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από 
δηθεγόξν,  είηε ζε πξσηόηππα.  
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 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηης αλλοδαπής, ποσ απαιτούνται  από την 
Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να ζσνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθραζή ηοσς 
στην ελληνική γλώσσα και να έτοσν επικσρωθεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα ζηο 
«Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ) με 

ζήμανζη έκδοζης «12-02-2019» και ειδικόηερα ζηην ηελεσηαία ενόηηηα ηοσ 
Κεθαλαίοσ ΙΙ με ηίηλο «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ».  

 Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 
ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξόηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο 12-02-2019).  

 

Καηά ηα λοιπά ιζτύοσν ηα οριδόμενα ζηο εν λόγω «Παράρηεμα Ανακοινώζεων 

Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» με ζήμανζη έκδοζης «12-02-2019».  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα όξηα 
ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, 
εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) 
ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12.02.2019» λα 
γίλεη ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ Γήκνπ θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 
όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox 
@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, 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:  
 
ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ, Ηεξά Οδόο 364 & Κάιβνπ, απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα 
Πξνζσπηθνύ Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ ππόςε θπξίαο Γεκέηε Γηνλπζίαο (ηει. 
επηθνηλσλίαο: 2132044906, 2132044959). 
 

ηελ 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. 
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Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΣΔ ή ΓΔ ή ΤΔ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. Καη’ εμαίξεζε, ζώξεπζε ζέζεσλ δύν θαηεγνξηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα 
θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζηελ αλαθνίλσζε πξνβιέπνληαη ηόζν 
ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ πνπ κπνξεί λα θαιπθζνύλ επηθνπξηθώο κε εκπεηξία θαη ηίηιν 
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ. ηελ  πεξίπησζε απηή ν 
ππνςήθηνο ηεο ΤΔ θαηεγνξίαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία κόλν αίηεζε ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάςεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ην ζύλνιν ησλ ζέζεσλ (θαηεγνξηώλ ΓΔ θαη ΤΔ) πνπ 
επηδηώθεη. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηνπο βξεθνλεπηαθνύο 
ζηαζκνύο ηνπ Γήκνπ θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ, 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 κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία 
καο ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε· 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: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη 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, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

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

2. Ζ θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από 
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική 
ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, 
εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

3. 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 (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ 
εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα 
θιήξσζε. 
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

Σελίδα 9 από 10 

Σα θσιύκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ Π.Γ. 164/2004  ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ 
ζηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ ή Έξγσλ ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο 
ππεξεζίαο καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα 
ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ 
Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο 
ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: 
sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), ε 
νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή 
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6 Αζήλα, 
Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθό 
θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ 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 απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε   

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρόλ αλακόξθσζε 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. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
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ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρηεμα 
ανακοινώζεων Σσμβάζεων εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «12.02.2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκό κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, 
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 ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΑΛΔΧ 

 

 

 

ΙΧΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ 
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