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                                                                                           ΑΘΖΝΑ,  15/11/2017 

Αξηζκ. Πξση.: 19256 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  2/2017 

γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 
 

Ζ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΤΛΟΤ  
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 
Έρνληαο ππφςε: 

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

επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ Α΄ 28), όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

λ. 4440/2016 (ΦΔΚ Α΄ 224). 

2. 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΄/14-3-2013). 

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 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). 

4. Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό γεληθώλ δηαηάμεσλ 

όζνλ αθνξά ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν γηα ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο 

ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

5. Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 516/2014 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ Αζύινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο. 

6. Σνλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1042/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο 

Ηνπιίνπ 2014 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 όζνλ αθνξά 
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ηνλ νξηζκό θαη ηηο αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππεύζπλσλ αξρώλ θαη 

όζνλ αθνξά ην θαζεζηώο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ειεγθηηθώλ αξρώλ. 

7. Σνλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1048/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30εο 

Ηνπιίνπ 2014 γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ ελεκέξσζεο θαη δεκνζηόηεηαο γηα ην θνηλό θαη 

κέηξσλ ελεκέξσζεο ησλ δηθαηνύρσλ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 514/2014 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό γεληθώλ 

δηαηάμεσλ όζνλ αθνξά ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ην κέζν 

γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο πξόιεςεο θαη 

θαηαζηνιήο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  ππ΄αξηζκ. νηθ.6416/21-7-2014 «Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο Τπεξεζίαο 

Αζύινπ» (ΦΔΚ 2034 Β’). 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 12118/20.10.2015 (ΦΔΚ Β’ 2338/30.10.2015) Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε «Γηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Σακείνπ Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-

2020» όπσο ηζρύεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν 4456/2017 

10. Σελ ππ’ αξηζ.  10636/21.9.2015 Απόθαζε ηεο Γηεπζύληξηαο ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ 

«Οξηζκόο αλαπιήξσζεο Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο 

Πξνγξακκάησλ ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ» (ΑΓΑ: 6ΦΔΜ465ΦΘΔ-Κ50) 

11. Σηο ππ’ αξηζ. C(2015)5313/31.07.2015 θαη C(2015)9607/16.12.2015 απνθάζεηο  ηεο 

ΔΔ, γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ελίζρπζε από ην 

Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο, γηα ηελ πεξίνδν 2014 - 2020 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 15065 Τ.Α. (ΦΔΚ 2864/Β/28.12.2015) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηε 

Γηεπζύληξηα ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ή Αλαπιεξσηέο 

Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ Οηθνλνκηθνύ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο 

Πξνγξακκάησλ θαη πληνληζκνύ ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ» 

13. Σελ παξ. θδ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 33/2006 «Αλαζηνιή 

δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα.» (ΦΔΚ 280 Α), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4366/2016 (ΦΔΚ 

18/η1/15.02.2016). 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4375/03.04.2016  (ΦΔΚ51/Α΄/2016) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

Τπεξεζίαο Αζύινπ, Αξρήο Πξνζθπγώλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο 

ζύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/32/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ 

θαζεζηώηνο δηεζλνύο πξνζηαζίαο (αλαδηαηύπσζε)» (L 180/29.6.2013), δηαηάμεηο γηα 

ηελ εξγαζία δηθαηνύρσλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

15. Σελ ΤΑ 82350/3.8.2016 (ΦΔΚ 2451/η.Β/2016) «ύζηεκα  Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ 

Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ ησλ Σακείσλ Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 

(TAMEE/AMIF) θαη Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (TEA/ISF) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014-2020». 
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16. Σελ κε αξ. πξση. 11576/27.07.2016 απφθαζε ρνξήγεζεο (Έληαμεο) ηεο Γξάζεο 

«Δλίζρπζε ηεο Γηαδηθαζίαο Αζύινπ» ζην Δζληθό Πξόγξακκα ηνπ Σακείνπ Αζύινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο θαη ηελ από 28.07.2016 πκθσλία Δπηδόηεζεο κεηαμύ 

ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ 

ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ. 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.122/21-9-2017 (ΦΔΚ149/η.Α’/10-10-2017) «Οξγαληζκόο 

Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο» 

18. Σελ κε αξ. πξση. 16781/6.10.2017 ζπκθσλία επηδόηεζεο δξάζεο κε ζέκα «5ε 

Σξνπνπνίεζε ηεο Γξάζεο “ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΤΛΟΤ” κε θσδηθό ΟΠ 

5004578 από ην Δζληθό Πξόγξακκα ηνπ «ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

ΚΑΗ ΔΝΣΑΞΖ 2014-2020». 

19. Σελ  κε αξ. πξση. 16688/6.10.2017 απόθαζε κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε απόθαζεο 

πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ έξγνπ “Δλίζρπζε ηεο ΤΑ κε πξνζσπηθό νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ηεο Γξάζεο “ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΤΛΟΤ” κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 

5004578» 

20. Σν ππ΄αξηζκ. 16692/06.10.2017 Σερληθό Γειηίν Πξάμεο. 

21. Σελ κε αξ. πξση. 124329/13.11.2017 (ΑΓΑ: Χ6ΜΓ465ΥΗ8-10Ζ) Απόθαζε ηνπ Αλ. 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε κεηαμύ άιισλ ζην 

Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, ζηε ΑΔ 755/2 ηνπ έξγνπ «Δλίζρπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο Αζύινπ» (Κσδηθόο: 2016Δ75520006/5004578). 

22. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. 19244/14.11.2017 βεβαίσζε ύπαξμεο πηζηώζεσλ ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ηεο 

Τπεξεζίαο Αζύινπ 

23. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 19255/15.11.2017 απόθαζε Τπνπξγνύ Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο  κε ζέκα «Καηαλνκή εγθξηζέληνο αξηζκνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί 

κε ζύκβαζε εξγαζίαο  ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ηελ πεξίνδν 2017-

2018 ζηελ Τπεξεζία Αζύινπ». 

24. Σν ππ΄αξηζκ. πξση. 19254/15-11-2017 έγγξαθν ηεο Αλ. Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ κε ζέκα: «Πξόζιεςε ππαιιήισλ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ΗΓΟΥ) ζηελ Τπεξεζία Αζύινπ 

ζύκθσλα κε ηνλ λ.4375/2016 (Α΄51)». 

25. Σελ κε αξηζκ. πξση. 22527/22-12-2017 έγθξηζε ηεο αλαθνίλσζεο από ην ΑΔΠ. 

 

Αλαθνηλψλεη 
 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, ζπλνιηθά εθαηφλ ηξηάληα ελφο (131) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε 

παξνδηθψλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Γξαθείσλ ή Απηνηειψλ Κιηκαθίσλ ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο, Αραΐαο, 
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Γξάκαο, Γσδεθαλήζνπ, Έβξνπ, Ζξαθιείνπ, Θεζζαινλίθεο, Κνξηλζίαο, 

Λέζβνπ, Ξάλζεο, άκνπ θαη Υίνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δξάζεο  

«Δλίζρπζε ηεο Γηαδηθαζίαο Αζχινπ» ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Σακείνπ Αζχινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο 2014-2020 

(ζπγρξεκαηνδφηεζε 75 % απφ ΔΔ θαη 25 % απφ Διιάδα)» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα 

ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 

απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Σφπνο Απαζρφιεζεο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
Αξηζκφο 
αηφκσλ 

101 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΑΤΛΟΤ 

ΑΣΣΗΚΖ 

 ΑΘΖΝΑ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 

Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

18 

102 
ΑΚΑ 

ΑΜΤΓΓΑΛΔΕΑ 
ΑΜΤΓΓΑΛΔΕΑ 

(Γήκνπ Αραξλώλ) 

ΠΔ Ννκηθώλ, 

Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

4 

103 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΑΛΗΜΟΤ 

ΑΛΗΜΟ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 

Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

20 

104 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΠΔΗΡΑΗΑ 

ΠΔΗΡΑΗΑ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 

Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

6 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Σφπνο Απαζρφιεζεο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
Αξηζκφο 
αηφκσλ 

105 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΜΔΝΔΜΔΝΖ 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 
(Σν πξνζσπηθό ζα 

θαηαλεκεζεί ζην 
Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν 

Αζύινπ Θεο/λίθεο θαη ζην 
Απηνηειέο Κιηκάθην Αζύινπ 

Αηηήζεσλ Γηεζλνύο 
Πξνζηαζίαο ππεθόσλ 

Αιβαλίαο θαη Γεσξγίαο) 

ΠΔ Ννκηθώλ, 

Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

13 

106 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ 
ΚΛΗΜΑΚΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ 

ΚΟΡΗΝΘΟ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 

Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο** 

4 

107 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΑΣΡΑ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

3 

108 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ 
ΚΛΗΜΑΚΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 

ΦΤΛΑΚΗΟΤ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΤΛΟΤ 

ΦΤΛΑΚΗΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

7 

109 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΘΡΑΚΖ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

 

3 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Σφπνο Απαζρφιεζεο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
Αξηζκφο 
αηφκσλ 

110 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΘΡΑΚΖ 

ΠΑΡΑΝΔΣΗ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

2 

111 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ 
ΚΛΗΜΑΚΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΞΑΝΘΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΤΛΟΤ 

ΞΑΝΘΖ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

3 

112 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΛΔΒΟΤ  

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

7 

113 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

4 

114 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ  

ΑΤΛΟΤ ΥΗΟΤ   
 

ΥΗΟ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

3 

115 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ 
ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΚΧ  

ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΤΛΟΤ 

ΚΧ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 

4 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Σφπνο Απαζρφιεζεο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
Αξηζκφο 
αηφκσλ 

παξάηαζεο ζε 
πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

116 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ ΛΔΡΟΤ  

 ΛΔΡΟ 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

5 

117 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΑΤΛΟΤ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

(λ. Ζξαθιείνπ) 

ΠΔ Ννκηθώλ, 
Πνιηηηθώλ, 

Κνηλσληθώλ, 
Αλζξσπηζηηθώλ 

πνπδώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

2 

118 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΤΛΟΤ 

ΑΘΖΝΑ 

ΠΔ  

Γηνηθεηηθνύ –

Οηθνλνκηθνύ 

(Οηθνλνκηθνύ) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

12 
 

119 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΤΛΟΤ 

ΑΘΖΝΑ ΠΔ Μεηαθξαζηώλ 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

2 

120 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΤΛΟΤ 

ΑΘΖΝΑ 
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

(Hardware) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

 

2 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Σφπνο Απαζρφιεζεο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
Αξηζκφο 
αηφκσλ 

121 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΠΔΗΡΑΗΑ 

ΠΔΗΡΑΗΑ 
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

(Hardware 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

1 

122 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΑΛΗΜΟΤ 

ΑΛΗΜΟ 
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

(Hardware 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

1 

123 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΜΔΝΔΜΔΝΖ 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ 

ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

(Hardware) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

1 

124 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ 
ΛΔΒΟΤ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

(Hardware) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

1 

125 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ ΑΜΟΤ 

ΑΜΟ 
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

(Hardware) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

1 

126 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΑΤΛΟΤ ΥΗΟΤ 

ΥΗΟ 
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

(Hardware) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

1 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Σφπνο Απαζρφιεζεο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
Αξηζκφο 
αηφκσλ 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

127 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ 
ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΑΤΛΟΤ ΛΔΡΟΤ  
 

ΛΔΡΟ 
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

(Hardware) 

Από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζύκβαζεο θαη όρη 
πέξαλ ηεο 31.12.2018 

κε δπλαηόηεηα 
αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηεο ρξεκαηνδόηεζεο* 

1 

 
*Οι ςυμβάςεισ για τισ ανωτζρω Δράςεισ δφναται να παραταθοφν ή ανανεωθοφν ανάλογα με τισ 
υπηρεςιακζσ ανάγκεσ για τον κάθε κωδικό ξεχωριςτά.   
 
ΖΜΔΗΧΖ:  

1. Οη ππάιιεινη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γξαθείσλ Αζύινπ θαη ησλ Απηνηειώλ Κιηκαθίσλ Αζύινπ, 
πνπ ζα πξνζιεθζνύλ, θαινύληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε λα εξγαζηνύλ κε αιινδαπνύο 
αηηνύληεο άζπιν & δηθαηνύρνπο δηεζλνύο πξνζηαζίαο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη από πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη έρνπλ πνιύ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη κνξθσηηθά ππόβαζξα. 

 
2. Σα θαζήθνληα ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ζηηο ζέζεηο κε θσδηθνχο 101 έσο 117 

εκπίπηνπλ ζηνλ Σνκέα ηεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη ζηνλ Σνκέα Γηεζλνύο Πξνζηαζίαο 
θαη ζπλίζηαληαη θπξίσο από ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: α) ηελ παξαιαβή θαη θαηαγξαθή ησλ 
αηηήζεσλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο, ηελ ιήςε θαη δηαρείξηζε δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ, ηελ 
παξνρή ηεο απαξαίηεηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 
ηήξεζε ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ, ηελ ηήξεζε αξρείνπ, ηνλ ρεηξηζκό ησλ ζεκάησλ 
πξνζσπηθνύ θαη β) ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
δηαξθή επαθή κε ηνπο αηηνύληεο, ηελ δηαρείξηζε απηώλ ησλ πιεζπζκώλ, ηελ ιήςε 
ζπλέληεπμεο, ηελ εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ ππαγσγήο ησλ αηηνύλησλ ζην θαζεζηώο δηεζλνύο 
πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξνζθπγηθό δίθαην θαη ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηέινο 
ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο επί απηώλ ζε α΄ βαζκό, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην λόκν 4375/2016. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

101, 102, 103, 
104, 105, 106, 
107,  108, 109, 
110, 111, 112, 
113, 114, 115, 

116 & 117 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ννκηθήο ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

πνπδώλ  κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο ή Γηεζλώλ θαη 

Δπξσπατθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ πνπδώλ θαη Γηπισκαηίαο ή 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

Ηζηνξίαο ή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ πνπδώλ ή 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ ή Πνιηηηθώλ Θεζκώλ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ 

ή Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

Ηζηνξίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή  Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή  Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεπζύλζεηο: α) Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο είηε β) 

Ηζηνξίαο, ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο κε θαηεύζπλζε Ηζηνξίαο ή Ηζηνξίαο, 

Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθώλ Αγαζώλ ή Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ή 

Ηζηνξίαο ή Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Λανγξαθίαο κε θαηεύζπλζε: α) Ηζηνξίαο ή 

Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α) Γισζζνινγίαο Ννηηναλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλώλ ρέζεσλ θαη Οξγαληζκώλ ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

ή Πηπρίν ή δίπισκα  Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζύλζεηο: α) Γαζθάινπ είηε  β) 

Παηδαγσγνύ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε 

εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ή Δπηζηεκώλ Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ή Φηινζνθίαο θαη 

Παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο κε θαηεπζύλζεηο : α) πλερνύο Δθπαίδεπζεο είηε β) Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο ή Παηδαγσγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο 

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Φπρνινγία ΑΔΗ ή ιαβηθώλ πνπδώλ 

ή Βαιθαληθώλ θαη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ή Βαιθαληθώλ ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ 

πνπδώλ ή Βαιθαληθώλ πνπδώλ ή Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ 

πνπδώλ ή πνπδέο ζηνλ Δπξσπατθό Πνιηηηζκό ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                  

ii) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

118 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (από 1998 κεηνλνκάζηεθε 

ζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο  θαη 

Σερλνινγίαο (πξώελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο)  ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

κε θαηεύζπλζε Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην 

αθαδεκατθό έηνο 1996-1997) ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

πνπδώλ (από Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ) κε 

θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη 

Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ κε 

θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ή Γηεζλώλ θαη 

Δπξσπατθώλ πνπδώλ (πξώελ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ 

πνπδώλ ) κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ  ή 

Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ  ή   Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ 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 Λεηηνπξγηώλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ 

Πξντόλησλ ή Ναπηηιηαθώλ πνπδώλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ ή 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  ή Οηθνλνκηθώλ 

Δπηζηεκώλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνύ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 

Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή 

ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 

Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ - Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ  ή 

Μαζεκαηηθώλ Δηζαγσγηθή Καηεύζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ-

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ε ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                  

ii) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

119 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ζηελ Μεηάθξαζε θαη Γηεξκελεία ή ζηε Μεηάθξαζε ή ζηε 

Γηεξκελεία ή κε εηδίθεπζε  Μεηάθξαζεο ή κε εηδίθεπζε Γηεξκελείαο ζηελ Αγγιηθή θαη 

Γαιιηθή γιώζζα ή ζηελ Αγγιηθή θαη Γεξκαληθή γιώζζα ή Αγγιηθήο γιώζζαο ή Ξέλσλ 

Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.   

β) Γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                  

ii) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ  : 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΔΗ ή ην νκώλπκν 

πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 

πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

β) Γλώζε Υεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                                  

ii) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

 

120, 121, 122, 
123, 124, 125, 

126, 127 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ή 
Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Σειεπηθνηλσληώλ ή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ Ζ/Τ ή Σειεπηθνηλσληαθώλ 
πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ  ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ ή Βηνκεραληθήο 
Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. κε θαηεπζύλζεηο α) Μεραληθώλ Ζ/Τ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

Σ.Δ. ή β) Μεραληθώλ Γηθηύσλ Σ.Δ. ή Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ 
πζηεκάησλ Σ.Δ. ΣΔΗ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο 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 πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.  

 
 

Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ 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 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 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        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 κφλν 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 απφ ηα δχν πξψηα 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 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 
 

        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 πνζνζηφ αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

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

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 108 θαη 109 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 

από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ,  νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ ηνπ 

Ννκνύ Έβξνπ. 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 110 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ,  νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ 

Γξάκαο. 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 111 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ ηνπ λνκνχ 

Ξάλζεο. 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 112 θαη 124 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 

από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 113 θαη 125 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 

από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ άκνπ. 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 114 θαη 126 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 

από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Υίνπ. 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 115 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Κσ. 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 116 θαη 127 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 
από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Λέξνπ. 

 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ Ννκηθψλ, Πνιηηηθψλ, 
Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ 

 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ 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 ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ (πεξηγξαθή 
θαζεθφλησλ “ΖΜΔΗΧΖ 2.” ηεο Αλαθνίλσζεο). 
 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107,  108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 

116 & 117 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο θαηά πεξίπησζε εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
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(ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ (Οηθνλνκηθνχ) & ΠΔ Μεηαθξαζηψλ 

 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ 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 ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 
 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

118, 119 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο θαηά πεξίπησζε εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
(ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΣΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 
 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ 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 ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 
 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο θαηά πεξίπησζε εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 
(ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 

Υξφλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «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 αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
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νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο, εθηφο από ηελ Τπεύζπλε 

Γήισζε ηνπ λ. 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 θαη ηα πηζηνπνηεηηθά γλώζεο 

Ζ/Τ  ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από αληίγξαθα, ηα 

νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν,  είηε ζε πξσηόηππα.  

● «Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο», πνπ απαηηνύληαη  από ηελ 

Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα ζηο 

«Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ  και 

ειδικόηερα ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ 

ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».  

● Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά  πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζεκεία 17 θαη 18 ηνπ 

Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΟΥ. 

  Καηά ηα λοιπά ιζτύοσν ηα οριδόμενα ζηο «Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων 

Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» . 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ ΣΧΝ 

ΘΔΔΧΝ ΜΔ ΚΧΓΗΚΟΤ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,  108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116 & 117 

 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξφζιεςεο είλαη νη ππνςήθηνη λα κελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα 
ηνπ Γηθεγφξνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.  

 

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 ησλ λνκψλ Αηηηθήο, 
Αραΐαο, Γξάκαο, Γσδεθαλήζνπ, Έβξνπ, Ζξαθιείνπ, Θεζζαινλίθεο, Κνξηλζίαο, 
Λέζβνπ, Ξάλζεο, άκνπ θαη Υίνπ, 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 «30.03.2017» θαη 
ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο 
«22.01.2016» θαη (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «26.10.2017»] 
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λα γίλεη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ζηελ Αζήλα (Π. Καλειινπνύινπ 2 Αζήλα,  ΣΚ 10177), 
θαη ζηα θαηαζηήκαηα: η) ζηε Μπηηιήλε (Hotspot Λέζβνπ, Μόξηα Λέζβνπ ΣΚ 81100), ηη) ζην 
Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ άκνπ (Πξώελ Ληκεληθόο Δπηβαηηθόο ηαζκόο Βαζύ άκνπ, 
Θεκηζηνθιή νθνύιε ΣΚ 83100), iii) ζηε Υίν (Hotspot Υαιθεηό Υίνπ ΣΚ 82100, Υίνο),                 
iv) ζηε Λέξν (Λεπίδα Λέξνπ ΣΚ 85400 Λέξνο), v) ζηελ Κσ (Κέληξν Τπνδνρήο θαη 
Σαπηνπνίεζεο, πεξηνρή Ππιί, ΣΚ 85310 Κσο), vi) ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ 
Θεζζαινλίθεο (Πξώελ αθίλεην Β΄ ΚΣΔΟ, νδόο Πόληνπ, Λαραλαγνξά, ΣΚ 54001 Καινρώξη 
Θεζζαινλίθεο), vii) ζην Απηνηειέο Κιηκάθην Αζύινπ Κνξίλζνπ (Τπεξεζία Δγθαηαζηάζεσλ 
θ Φύιαμεο Κξάηεζεο Αιινδαπώλ Κνξίλζνπ, Δμακηιίσλ 3 Κόξηλζνο ΣΚ 20100), ), vii)  ζην 
Πεξηθεξεηαθό γξαθείν Αζύινπ Θξάθεο (Λεσθόξνο Μάθξεο 1Β, ΣΚ 68100, Νέα Υηιή 
Αιεμαλδξνύπνιεο) viii)  ζηελ Πάηξα (Καπνδηζηξίνπ 22 Πάηξα ΣΚ 26222 ), ix) ζηελ Ξάλζε 
(Απηνηειέο Κιηκάθην Αζύινπ Ξάλζεο 2ν ρικ Καβάιαο Ξάλζεο, ΣΚ 67100 Ξάλζε), x) ζην 
Ζξάθιεην (Ζθαίζηνπ θαη Διεπζέξλεο, Ζξάθιεην Κξήηεο, Πεξηνρή Κακίληα Σ.Κ.71303),                     
θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ Αζελαίσλ, 
Αραξλώλ, Αιίκνπ, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, Μελεκέλεο-Ακπεινθήπσλ Κνξηλζίσλ, 
Παηξέσλ, Οξεζηηάδαο, Παξαλεζηίνπ, Ξάλζεο, Αιεμαλδξνύπνιεο, Λέζβνπ, άκνπ, Υίνπ, 
Λέξνπ, Κσ θαη Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ζηα γεσγξαθηθά όξηα ησλ νπνίσλ ζα απαζρνιεζεί ην 
πξνζσπηθό, πνπ ζα πξνζιεθζεί.  

Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 
παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ 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 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:  
 

Τπεξεζία Αζχινπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο,  Π. Καλειινπνχινπ 2, 
T.K. 10177- Αζήλα θαη ψξεο 09:00 κε 13:00 απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ππφςηλ θαο Μαξίαο νπιηψηε, κε ηελ έλδεημε γηα ηελ 
ΟΥ2/2017, (ηει. επηθνηλσλίαο: 210-6988582, 210-6988612).  

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. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ 
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθχξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. 

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 ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ζηελ 
Αζήλα (Π. Καλειινπνύινπ 2 Αζήλα,  ΣΚ 10177), θαη ζηα θαηαζηήκαηα: η) ζηε Μπηηιήλε 
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(Hotspot Λέζβνπ, Μόξηα Λέζβνπ ΣΚ 81100), ηη) ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ άκνπ 
(Πξώελ Ληκεληθόο Δπηβαηηθόο ηαζκόο Βαζύ άκνπ, Θεκηζηνθιή νθνύιε ΣΚ 83100), iii) 
ζηε Υίν (Hotspot Υαιθεηό Υίνπ ΣΚ 82100, Υίνο), iv) ζηε Λέξν (Λεπίδα Λέξνπ ΣΚ 85400 
Λέξνο), v) ζηελ Κσ (Κέληξν Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, πεξηνρή Ππιί, ΣΚ 85310 Κσο), 
vi) ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ Θεζζαινλίθεο (Πξώελ αθίλεην Β΄ ΚΣΔΟ, νδόο 
Πόληνπ, Λαραλαγνξά, ΣΚ 54001 Καινρώξη Θεζζαινλίθεο), vii) ζην Απηνηειέο Κιηκάθην 
Αζύινπ Κνξίλζνπ (Τπεξεζία Δγθαηαζηάζεσλ θ Φύιαμεο Κξάηεζεο Αιινδαπώλ 
Κνξίλζνπ, Δμακηιίσλ 3 Κόξηλζνο ΣΚ 20100), ), vii)  ζην Πεξηθεξεηαθό γξαθείν Αζύινπ 
Θξάθεο (Λεσθόξνο Μάθξεο 1Β, ΣΚ 68100, Νέα Υηιή Αιεμαλδξνύπνιεο) viii)  ζηελ Πάηξα 
(Καπνδηζηξίνπ 22 Πάηξα ΣΚ 26222 ), ix) ζηελ Ξάλζε (Απηνηειέο Κιηκάθην Αζύινπ Ξάλζεο 
2ν ρικ Καβάιαο Ξάλζεο, ΣΚ 67100 Ξάλζε), x) ζην Ζξάθιεην (Ζθαίζηνπ θαη Διεπζέξλεο, 
Ζξάθιεην Κξήηεο, Πεξηνρή Κακίληα Σ.Κ.71303) θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ησλ 
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ Αζελαίσλ, Αραξλώλ, Αιίκνπ, Πεηξαηά, 
Θεζζαινλίθεο, Μελεκέλεο-Ακπεινθήπσλ Κνξηλζίσλ, Παηξέσλ, Οξεζηηάδαο, 
Παξαλεζηίνπ, Ξάλζεο, Αιεμαλδξνύπνιεο, Λέζβνπ, άκνπ, Υίνπ, Λέξνπ, Κσ θαη Ζξαθιείνπ 
Κξήηεο, 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.  

Πξνζνρή: Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη εληαία γηα φιεο ηηο θαηά 
ηφπνπο Τπεξεζίεο ηνπ θνξέα θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο 
δεκνζίεπζεο ή αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζην Ννκό πνπ απηή ζα δεκνζηεπζεί ή 
αλαξηεζεί ηειεπηαία, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ 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  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά 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: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ 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. Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα 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). 
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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. 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 108 θαη 109 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 

από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ,  νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ ηνπ 

Ννκνύ Έβξνπ. 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 110 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ,  νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ 

Γξάκαο. 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 111 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ ηνπ λνκνχ 

Ξάλζεο. 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 112 θαη 124 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 

από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 

Λέζβνπ. 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 113 θαη 125 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 

από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ άκνπ. 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 114 θαη 126 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 

από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Υίνπ. 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό 115 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Κσ. 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 116 θαη 127 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα 
από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Λέξνπ. 

 
 

Σα θσιχκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ  Π.Γ. 
164/2004 (24κελεο απαζρφιεζεο) ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ 
πξνγξακκάησλ.  

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 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 ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ζηελ 
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Αζήλα (Π. Καλειινπνύινπ 2 Αζήλα,  ΣΚ 10177), θαη ζηα θαηαζηήκαηα: η) ζηε Μπηηιήλε 
(Hotspot Λέζβνπ, Μόξηα Λέζβνπ ΣΚ 81100), ηη) ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ άκνπ 
(Πξώελ Ληκεληθόο Δπηβαηηθόο ηαζκόο Βαζύ άκνπ, Θεκηζηνθιή νθνύιε ΣΚ 83100), iii) 
ζηε Υίν (Hotspot Υαιθεηό Υίνπ ΣΚ 82100, Υίνο), iv) ζηε Λέξν (Λεπίδα Λέξνπ ΣΚ 85400 
Λέξνο), v) ζηελ Κσ (Κέληξν Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο, πεξηνρή Ππιί, ΣΚ 85310 Κσο), 
vi) ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν Αζύινπ Θεζζαινλίθεο (Πξώελ αθίλεην Β΄ ΚΣΔΟ, νδόο 
Πόληνπ, Λαραλαγνξά, ΣΚ 54001 Καινρώξη Θεζζαινλίθεο), vii) ζην Απηνηειέο Κιηκάθην 
Αζύινπ Κνξίλζνπ (Τπεξεζία Δγθαηαζηάζεσλ θ Φύιαμεο Κξάηεζεο Αιινδαπώλ 
Κνξίλζνπ, Δμακηιίσλ 3 Κόξηλζνο ΣΚ 20100), ), vii)  ζην Πεξηθεξεηαθό γξαθείν Αζύινπ 
Θξάθεο (Λεσθόξνο Μάθξεο 1Β, ΣΚ 68100, Νέα Υηιή Αιεμαλδξνύπνιεο) viii)  ζηελ Πάηξα 
(Καπνδηζηξίνπ 22 Πάηξα ΣΚ 26222 ), ix) ζηελ Ξάλζε (Απηνηειέο Κιηκάθην Αζύινπ Ξάλζεο 
2ν ρικ Καβάιαο Ξάλζεο, ΣΚ 67100 Ξάλζε), x) ζην Ζξάθιεην (Ζθαίζηνπ θαη Διεπζέξλεο, 
Ζξάθιεην Κξήηεο, Πεξηνρή Κακίληα Σ.Κ.71303), xi) ζην ρώξν Αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Πξαλεζηίνπ , ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη 
άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ 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 απζεκεξφλ 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) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο 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 παξαβφινπ είθνζη επξψ (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 ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

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 ΣΜΖΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρηεμα 
ανακοινώζεων Σσμβάζεων εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «30.03.2017», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, 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 Ζ/Τ κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «22.01.2016» θαη (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο 
«26.10.2017», 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  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  
Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.  

 
Ζ ΑΝ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ  

ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 
 
 

Μαξία νπιηψηε 
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