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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ  Η   
γηα ηελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ 

θαηεγνξίαο ΠΔ θαζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο 

 

ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ' αξηζκ. 14/15-3-2016 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο κε ζέκα «Πξνγξακκαηηζκόο θαη απνζηνιή αηηεκάησλ πξόζιεςεο εθηάθηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο γηα ην έηνο 2016». 

2. Σν ππ' αξηζκ. 4968/25-4-2016 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο κε ζέκα «Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ΙΓΟΥ ζην Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο (ε πξνθαινύκελε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΝΠΓΓ)». 

3. Σελ ππ' αξηζκ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./110/16848/21.07.2016 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 «Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην 

Σνκέα» (ΦΔΚ 280/η.Α΄/28-12-2006), όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. ΑΠ. 15129/26-07-

2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο 

Κεληξηθνύ Απηνηειείο πόξνπο». 

4. Σελ ππ' αξηζκ. 39/12-9-2016 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο κε ζέκα «Καζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ θαη ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλν ρξόλνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο  (θαηόπηλ ηεο ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./110/16848/21.07.2016 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο αξηζκ.33/2006 ΠΤ).». 

5. Σν ππ΄ αξηζκ. 14513/22-9-2016 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο –

Θξάθεο, κε ζέκα «Καζνξηζκόο Δηδηθνηήησλ»  

6. Σελ ππ' αξηζκ. 50/24-10-2016-2016 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο κε ζέκα «Καζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ θαη ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλν ρξόλνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο  (θαηόπηλ ηεο ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./110/16848/21.07.2016 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο αξηζκ.33/2006 ΠΤ).» 

7. Σελ ππ΄ αξηζκ. 17804/4-11-2016 απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο –

Θξάθεο, κε ζέκα «Καζνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ θαη ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλν ρξόλνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, κε 

θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο ΚΑΠ 2016»  
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8. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 1241/η.Β΄/14-6-2011 ζπγρώλεπζεο όισλ ησλ πθηζηάκελσλ Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο θαη ζύζηαζεο λένπ κε ηελ επσλπκία «ΝΠΓΓ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο». 

9. Σo ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 1410/10-6-2013/η.Β΄  ηνπ OEY  Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. 

10. Σo ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 623/9-3-2016/η.Β΄ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ OEY  Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο. 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. 609/31-10-2016 βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο πεξί 

ύπαξμεο πηζηώζεσλ. 

12. Σν αξηζκ. 408/20-5-2013 έγγξαθν ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. 

13. Σελ αξηζκ. Θ νηθ. 1103/27-5-2013  απάληεζε ηνπ ΑΔΠ Απνθεληξσκέλν Σκήκα Θεζ/λίθεο . 

14. Σν αξηζκ. 431/13-9-2016 έγγξαθν ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο. 

15. Σελ αξηζκ. 17489/16-9-2016  απάληεζε ηνπ ΑΔΠ.  

 
 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ ηνπ 

ΝΠΓΓ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, πνπ εδξεύεη ζηελ Πεηξνύζα Ν. Γξάκαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, 

αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε 

ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

201 
ΝΠΓΓ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο 

Πεηξνύζα  

Ν. Γξάκαο 

ΠΔ θαζεγεηή 

Φπζηθήο Αγσγήο  

Οθηώ κελώλ 

από ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο 

ζύκβαζεο  

1 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

201 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1.Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ ΑΔΙ  ή ην 

νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Έ.Α.Π) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ, ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 

ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό εηδηθόηεηαο Υεηξνζθαίξηζεο 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 

( εθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ηα αλσηέξσ πξνζόληα ) 

Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ ΑΔΙ  ή ην 

νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Έ.Α.Π) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ, ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 

ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

Οη ππνςήθηνη ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΛΟΙΠΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαζνξίδεηαη κεηαμύ ηνπο κε ηα 

αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κολάδες γηα 4 κήλες αλεργίας θαη 75 κολάδες αλά κήλα αλεργίας άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαηο όρηο ηοσς 12 κήλες) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

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

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

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

      *αθορά κόλο ηις ειδικές περιπηώζεις ποισηεθλίας με ηρία (3) ηέκνα     

 
        4. ή 5. ΣΡΙΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΙΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (40 κολάδες γηα θάζε ηέθλο) 

αριθμός ηέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κολάδες γηα θαζέλα από ηα δύο πρώηα ηέθλα θαη 50 κολάδες γηα ηο ηρίηο) 

αριθμός ηέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κολάδες γηα θάζε ηέθλο)  

αριθμός ηέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ οη κολάδες ηοσ βαζηθού ηίηιοσ κε 2 δεθαδηθά ψεθία ποιιαπιαζηάδοληαη κε ηο 40, ελώ γηα ΓΔ κε ηο 20) 

καηηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

καηηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κολάδες αλά κήλα εκπεηρίας θαη έως 60 κήλες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Γηα όιεο ηηο ζέζεηο πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα 

πξνζόλησλ, αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη όισλ 

ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Γξάκαο, ιόγσ παξακεζνξίνπ (άξζξν έλαην, παξ. 28, ηνπ Ν. 4057/2012). 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔ  

 

Ωο 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 όπσο 

απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ  ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

 

201 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 

κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Α. Πξνηηκώληαη θαη θαηαηάζζνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, θαηά ρξόλν 

εκπεηξίαο, ππνςήθηνη κε πξνϋπεξεζία ζην άζιεκα ηεο Υεηξνζθαίξηζεο.  

Β. Δπηθνπξηθά θαηαηάζζνληαη αθνινύζσο ππνςήθηνη  θαηά ρξόλν 

εκπεηξίαο, κε πξνϋπεξεζία ζε ινηπά νκαδηθά αζιήκαηα  θιπ αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.   

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

Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο.  
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Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

«Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

I., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ»). 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 

ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, Δπθξηλή θσηναληίγξαθα, 

όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 

εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά. 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο 

Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)». 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 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 λνκνύ, 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 «23-8-2016»] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο 

ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν 

εδξεύεη ε ππεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα θαη δελ ζα 

απνζηαιεί ζην ΑΔΠ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.4 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: ΝΠΓΓ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο Πεηξνύζα Γξάκαο (Παηδηθόο ηαζκόο Πεηξνύζαο) 66200 (ηει επηθνηλσλίαο 25220-

41840). 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. 

Η 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 ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

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

αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο ζηε δηεύζπλζε: 

http://www.prosotsani.gr/ (αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: ΝΠΓΓ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο Πξνθπξήμεηο)  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο ζηε δηεύζπλζε:  

http://prosotsani.gr/npdd . 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ 
Αθνύ ε ππεξεζία καο  επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο θαη θαηά ηα ινηπά ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα 

http://www.prosotsani.gr/
http://prosotsani.gr/npdd
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γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη 

σο εμήο:  

1. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο γίλεηαη θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από ηα βαζκνινγνύκελα 

θξηηήξηα θαηάηαμεο (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων 

τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, εμπειρία). 

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

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

ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός τέκνων 

πολύτεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνύλ όια ηα θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ 

ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε. 
 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα όιεο ηηο ζέζεηο πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν 

ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη όισλ ησλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Γξάκαο . 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 
Ο έιεγρνο ησλ ηππηθώλ, εηδηθώλ θαη επηθνπξηθώλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ε επηινγή κεηαμύ 

απηώλ θαηαιιειόηεξσλ, ε θαηάηαμε ησλ επηιεγόκελσλ θαηά αμηνινγηθή ζεηξά, ζα γίλεη από 

ηξηκειή επηηξνπή αμηνιόγεζεο πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ.64 /2016 απόθαζε Πξνέδξνπ. 

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 ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο επίζεο 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 (δελ ππάξρεη ππνρξέσζε απνζηνιήο ζην ΑΔΠ).  

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. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε : ΝΠΓΓ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο, Πεηξνύζα 

Γξάκαο (Παηδηθόο ηαζκόο Πεηξνύζαο ), Σ.Κ. 66100. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  
Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ 

πηλάθσλ θαη΄ έλζηαζε ειέγρνπ 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 είηε 

ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά 

πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα ανακοινώσεων 

Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «23-8-2016», ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.4, 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 
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ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ 

θνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ) θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο θαη ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ 

Πξνζνηζάλεο  (http://www.prosotsani.gr/   ,  http://prosotsani.gr/npdd ) 

 
 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 

 

 

Μεζνλύρηεο Κπξηάθνο 

http://www.prosotsani.gr/
http://prosotsani.gr/npdd

