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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      Πάηξα, 21/09/2022 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ        Αξηζκ. Πξση.: 6117 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2023 

γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ  

κε  ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ  ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

 
ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

« ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014 - 2020» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4 «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο 
Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ» 

 
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

 
ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ:  «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Παηξέσλ – Παξάξηεκα Ρνκά» 

 

 

Σν Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» 

 

 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην 
δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 
(Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 6/η.Α΄/15-1-2021), φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4430/2016.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η.Α΄/07-6-2010), 
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθφ δίθαην, 

          Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδοσ τησ Ευρωπαϊκήσ             
    ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ            Ζνωςησ - Ε.Π. Δυτικήσ Ελλάδοσ 2014-2020 
  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο 
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ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η.Α΄/23-12-
2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

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

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.4520/2018 (ΦΔΚ 30/η.Α΄/22-02-2018). 

6. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ 
Παηξέσλ (ΦΔΚ 2851/η.Β΄/23-10-2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ14/15834/237/08-04-2019 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε “Καζνξηζκφο 
πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο” (ΦΔΚ 1344/η.Β΄/19-4-2019). 

8. Σε ππ’ αξηζκ. πξση. 2632/29-06-2016 (ΑΓΑ:6Α147Λ6-65Κ) Πξφζθιεζε (Κσδηθφο 
Πξφζθιεζεο 9.ii.1.1.b., A/A OΠ:1527, Έθδνζε: 1/0) ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα» - Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 ν νπνίνο 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, κε ηίηιν «Κέληξα 
Κνηλφηεηαο».  

9. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 478/07-02-2017 (ΑΓΑ: Φ1ΔΗΟΛΑΟ-ΝΦΒ) Απφθαζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Παηξέσλ κε ζέκα: «Απφθαζε 
πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ “Λεηηνπξγία Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ 
Παηξέσλ ” κε Α/Α 4 ηεο Πξάμεο “Κέληξν Κνηλφηεηαο” θαη θσδηθφ Πξφζθιεζεο: 
9.ii.1.1.b., A/A ΟΠ: 5002065, Έθδνζε: 1/0 ηνπ Δ.Π. “Γπηηθή Διιάδα”, ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 “Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο 
Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ”. » 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4956/22-11-2019 (ΑΓΑ:ΧΙΛ57Λ6-67Ξ) Απφθαζε ηνπ 
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο, κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο “Κέληξν 
Κνηλφηεηαο Γήκνπ Παηξέσλ” κε Κσδηθφ ΟΠ 5002065 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
“Γπηηθή Διιάδα 2014-2020”». 

11. Σν απφ 25/11/2019 εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο κε θσδηθφ Πξάμεο MIS (ΟΠ): 
5002065. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. 16/07-02-2020 (ΑΓΑ:ΦΓ28ΟΛΑΟ-ΚΦΟ) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Παηξέσλ πεξί 
ηξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Τπνέξγνπ “Κέληξν 
Κνηλφηεηαο Γήκνπ Παηξέσλ” κε Α/Α 1 ηεο Πξάμεο “Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ 
Παηξέσλ” θαη Κσδηθφο Πξφζθιεζεο: 9.ii.1.1.b., ηνπ Δ.Π. “Γπηηθή Διιάδα”.  

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 87/08-04-2020 (ΑΓΑ:ΧΛΡΗΟΛΑΟ-Π9Η) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Παηξέσλ πεξί  
ηξνπνπνίεζεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ Τπνέξγνπ “Κέληξν 
Κνηλφηεηαο Γήκνπ Παηξέσλ” κε Α/Α 1 ηεο Πξάμεο “Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ 
Παηξέσλ” θαη Κσδηθφο Πξφζθιεζεο: 9.ii.1.1.b., ηνπ Δ.Π. “Γπηηθή Διιάδα”. » 

14. Σελ ππ’ αξηζκ. 69/07-06-2022 (ΑΓΑ:ΦΧ7ΣΟΛΑΟ16Ι) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Παηξέσλ κε ζέκα: 
«Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, 
Γ.Δ./Τ.Δ. Γηακεζνιαβεηή/ηξηαο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο Γήκνπ 
Παηξέσλ – Παξάξηεκα Ρνκά». 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 8118/06-12-2022 βεβαίσζε ηεο Πξντζηακέλεο Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Παηξέσλ πεξί χπαξμεο 
πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο 
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Αλαθνηλψλεη 

 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ελφο (1) 
αηφκνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ Παξάξηεκα γηα πιεζπζκφ ΡΟΜΑ ηνπ  
“Κέληξνπ Κνηλφηεηαο Γήκνπ Παηξέσλ” ζην πιαίζην ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4  
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη 
Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ», ζην Ν.Π.Γ.Γ. «Κνηλσληθφο 
Οξγαληζκφο Γήκνπ Παηξέσλ» πνπ εδξεχεη ζηε Πάηξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Αραΐαο, 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  

Κσδηθφο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθφηεηα 

Γηάξθεηα 

ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

101 

Ν.Π.Γ.Γ. 
«ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» 
 

Γηα ηε ζηειέρσζε  
ηεο Γνκήο 

«Παξάξηεκα  
Ρνκά Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο  
Γήκνπ Παηξέσλ» 

Πάηξα 

(Γ. Παηξέσλ) 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΥΑΨΑ 

ΓΔ/ΤΔ 

ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ 

*Απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο έσο 

ηε ιήμε ηνπ 
ππνέξγνπ  

(31-12-2023) 
κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

ππνέξγνπ. 

1 

 

 

*Με ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο. 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κσδηθφο 

ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

101 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 

β) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο φηη έρεη γλψζε ησλ θνηλσληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο Ρνµά θαη ηεο δηαιέθηνπ Ρνκαλί (ΚΤΑ 
Γ14/15834/237/8-4-2019, ΦΔΚ 1344/η.Β΄/19-4-2019). 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή απνιπηήξηνο ηίηινο Γπκλαζίνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ή 
απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ή απνιπηήξηνο  ηίηινο θαηψηεξεο 
Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή πηπρίν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο Μαζεηείαο 
ΟΑΔΓ Β.Γ. 3/1952, Ν.Γ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κσδηθφο 

ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη 

β) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο φηη έρεη γλψζε ησλ θνηλσληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο Ρνµά θαη ηεο δηαιέθηνπ Ρνκαλί (ΚΤΑ 
Γ14/15834/237/8-4-2019, ΦΔΚ 1344/η.Β΄/19-4-2019). 

 

 

Οη ππνςήθηνη/εο  φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 67 εηψλ θαη 
θαη’ εμαίξεζε, έσο 70 εηψλ, φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ έβδνκν (67ν) έηνο 
ηεο ειηθίαο θαη δελ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί απφ ην δεκφζην ηακείν ή άιινλ αζθαιηζηηθφ 
θνξέα. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

 Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (100 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 25 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 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
 

        2. ΑΝΖΛΗΚΑ ή ΔΝΖΛΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΔΚΝΑ (20 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 … … 

κνλάδεο 20 40 60 80 100 … … 

 

        3. ΑΓΑΜΟ, ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ ή ΔΝ ΥΖΡΔΗΑ ΓΟΝΔΑ (25 κνλάδεο) 
 

        4. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΗ ΑΝΧ (80 κνλάδεο) 
 

        5. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (15 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 40 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 37 38 39 40 θαη άλσ 

κνλάδεο 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 … 555 570 585 600 
 

 

 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ (ΓΔ) 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ζέζεο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 
εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο 
πνπ παξαζρέζεθαλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δνκέο θαη δξάζεηο ζπλαθείο κε επάισηεο 
νκάδεο θαη θνηλσληθή έληαμε. 
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Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ΟΥ γηα ηηο 
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο «ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, 

ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ» - ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ζηνηρείν 
10. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ (ΤΔ) 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ζέζεο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 
εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο πνπ παξαζρέζεθαλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δνκέο θαη δξάζεηο 
ζπλαθείο κε επάισηεο νκάδεο θαη θνηλσληθή έληαμε. 
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Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β ή 
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ΟΥ γηα ηηο 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο «ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, 

ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ» - ΚΔΦΑΛΑΙΟ I., ζηνηρείν 
10. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 
Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ΟΥ γηα ηηο 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ”» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα 
«ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο, φπνπ απαηηείηαη, 
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. 8657/12-1-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ ηνπ e-ΔΦΚΑ. 

 
 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ φια ηα  
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο  ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 
δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» 
κε ζήκαλζε έθδνζεο «04-8-2021» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα 
«ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ Ι ηνπ 
αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021 ζηνηρεία θαη ηα φξηα ειηθίαο 
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ σο άλσ λφκνπ, λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή 
εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, εθφζνλ 
εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε 
δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. 

Σν ΑΔΠ αλαξηά ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
έγθξηζήο ηεο. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή 
ηεο απφ ην Α..Δ.Π., ε αλαθνίλσζε, καδί κε ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 
Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο 
Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο 
«4-8-2021» θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα αλαξηεζνχλ ζην θαηάζηεκα 
ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα θαη ην δηθηπαθφ ηφπν απηήο (www.kodip.gr) θαζψο 
θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 
Δπηπιένλ, λα αλαξηεζεί θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα». Γηα θάζε αλάξηεζε πνπ 

Μέρξη ελζσκαηψζεσο ησλ ζρεηηθψλ αιιαγψλ ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο 
δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο 
Αζηέγσλ”»  κε ζήκαλζε έθδνζεο «4-8-2021» ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 

 Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
Αλαθνίλσζε πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 
(ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ 
Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”»» κε ζήκαλζε έθδνζεο «4-8-
2021» θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ Η κε ηίηιν 
«ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».  

εκεηψλεηαη φηη απφ 1.9.2021 (θαηάξγεζε κεηαθξαζηηθήο ππεξεζίαο Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ 31/8/2021- άξζξν 478 παξ. 6 λ. 4781/2021), νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα 
αλαδεηνχλ θαη λα επηιέγνπλ κεηαθξαζηή ζηε δηεχζπλζε metafraseis.services.gov.gr 
ή κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Πηζηνπνηεκέλνη Μεηαθξαζηέο» ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 
Πχιεο gov.gr. πγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή ζα γίλεηαη αθνινπζψληαο 
ηα εμήο βήκαηα: πιεθηξνιφγεζε ηεο δηεχζπλζεο www.gov.gr, επηινγή ηεο 
θαηεγνξίαο Πνιίηεο θαη θαζεκεξηλφηεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή Μεηαθξάζεηο, 
Αλαδήηεζε πηζηνπνηεκέλνπ κεηαθξαζηή, Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία. 

 Με ην άξζξν 82 ηνπ Ν. 5003/2022 (ΦΔΚ  230/η.Α’/14-12-2022), ην αλψηαην φξην 
ειηθίαο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
ΔΠΗΛΟΓΖ ηνπ Παξαξηήκαηνο Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο 
Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «4-8-2021» νξίδεηαη: (α) ην εμεθνζηφ έβδνκν (67ν) έηνο θαη (β) θαη’ 
εμαίξεζε, έσο ην εβδνκεθνζηφ (70ν) έηνο γηα φζνπο ππνςεθίνπο έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη  ην εμεθνζηφ έβδνκν (67ν) έηνο ηεο ειηθίαο θαη δελ έρνπλ 
ζπληαμηνδνηεζεί απφ ην δεκφζην ηακείν ή άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ ηεο πεξίπησζεο (β) απαηηείηαη λα 
ππνβιεζεί ρσξηζηή ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη κέρξη ηε ιήμε 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δελ έρνπλ ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο. 
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δηελεξγείηαη ζε θαηάζηεκα, ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021, φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί 
απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox @asep.gr . 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.12 θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, είηε 
απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 
εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά 
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Παηξέσλ, Γνχλαξε 26, Πάηξα, Σ.Κ. 26224, 
ππφςε θαο Φαξξνχ Α. (ηει. επηθνηλσλίαο: 2614-409978 θαη 2610390961). 

Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο 
απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ 
ππνςεθίσλ. 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο θαη ε επζχλε ηεο νξζήο 
ζπκπιήξσζήο ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) 
εκεξψλ (ππνινγηδνκέλσλ εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην 
θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα θαη ην δηθηπαθφ ηφπν απηήο 
(www.kodip.gr) θαζψο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ 
Γήκνπ Παηξέσλ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 
εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 
εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: : α) ζηελ αλσηέξσ 
δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο καο β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη ζε 
πίλαθεο θαηάηαμεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά 
βαζκνινγίαο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε 
ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο 
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοςπίαρ κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύπια ή επικοςπικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ 
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (σπόνορ ανεπγίαρ, ανήλικα ή ενήλικα 
πποζηαηεςόμενα καηά ηο νόμο ηέκνα, ιδιόηηηα άγαμος, διαζεςγμένος ή εν σηπεία γονέα, 
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αναπηπία ηος αιηούνηορ και αποδεδειγμένη επγαζιακή εμπειπία από απαζσόληζη ζε 
ζςγσπημαηοδοηούμενερ δομέρ και δπάζειρ ζςναθείρ με εςάλωηερ ομάδερ και κοινωνική 
ένηαξη). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (σπόνορ 
ανεπγίαρ) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην 
δεχηεξν θξηηήξην (απιθμόρ ανήλικών ή ενήλικων πποζηαηεςόμενων καηά ηο νόμο ηέκνων) 
θαη νχησ θαζεμήο. Αλ νη ππνςήθηνη θαη πάιη ηζνβαζκνχλ, πξνεγείηαη  ν κεγαιχηεξνο ζηελ 
ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, ελψ, αλ εμαληιεζνχλ φια ηα παξαπάλσ 
θξηηήξηα, ε κεηαμχ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

 
 

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

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Η ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, απνξξηπηέσλ θαη 
πξνζιεπηέσλ ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 
απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ 
αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021) ην νπνίν ζα 
ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί 
απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox@asep.gr. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε 
νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν. Η 
έλζηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην ΑΔΠ ζηε δηεχζπλζε 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (prosl.enstasi@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη επξψ (20 €), πνπ έρεη 
εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. 
ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα 
αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν 
ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη 
ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη ζην πξφγξακκα 
«Γηαχγεηα» θαη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.  
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ 
θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή 
θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, 
εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη 
πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ 

mailto:sox@asep.gr
mailto:prosl.enstasi@asep.gr
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πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο 
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 

Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο  
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα 
Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «4-8-2021», ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη: i) ηα 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. 12, 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  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ 
θνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.  

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ 

 

 

                                                                                   ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤΛΓΑΡΗΓΖ 
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