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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 

Ν.Π.Γ.Γ 

Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  

–Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο   

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

Σαρ. Γ/λζε: Αβέξσθ 6, 45221  Ισάλληλα 

Σειέθσλν:  26510 – 54405  

Email:          okpapa@okpapa.gr 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζ. ΟΥ 2/2022  

 

γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζην πιαίζην ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ήπεηξνο 2014-2020» 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5  

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΙΑΚΡΙΔΧΝ» 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ  ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 

ΠΡΑΞΔΙ: «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΗΜΟΤ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ» ΚΑΙ  

 «ΓΟΜΗ ΑΣΔΓΧΝ: ΤΠΝΧΣΗΡΙΟ ΑΣΔΓΧΝ ΓΗΜΟΤ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ» 

 

Σν Ν.Π.Γ.Γ. 

«Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο  

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Γήκνπ Ισαλληηψλ». 

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 37-39 θαη 41-42 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 (ΦΔΚ 205/η. Α΄/31-10-2016). 

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

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η.Α΄/7-6-2010), 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 

Ισάλληλα 1/12/2022 

Αξηζ. πξση.: 9950 

 

ΑΔΑ: 6ΥΗ4ΟΚΠΕ-ΟΚΘ
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Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 

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

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

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

5. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/835/νηθ.8660/17-5-2021 δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Σαμηλφκεζε ησλ Γήκσλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πεξ. ζη΄ θαη δ΄ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4765/2021 (Α΄6)» (ΑΓΑ: ΦΦΜ246ΜΣΛ6-ΑΥΤ). 

6. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), 

θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ 4624/2019 (ΦΔΚ 137/Α‟) «Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

7. Σελ ππ‟ αξηζ. Γ14/15834/237/8-4-2019 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ 

θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο “Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο” (ΦΔΚ 1344/η.Β΄/19-4-2019). 

8. Σελ ππ‟ αξηζ. 17/16-1-2020 (ΑΓΑ: 901ΛΟΚΠΔ-551) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ «Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Αιιειεγγχεο θαη 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ Ησαλληηψλ» κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο 

«Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Ησαλληηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ 5002204 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Ήπεηξνο 2014-2020 σο πξνο ηελ δηεχξπλζή ηνπ θαη σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο θαη θαζνξηζκφο αξηζκνχ θαη εηδηθνηήησλ γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.)». 

9. Σελ ππ΄ αξηζ. πξση. 337/7-2-2020 (ΑΓΑ: ΦΔΓ7Λ9-ΞΟ0) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Ζπείξνπ κε ζέκα: «2ε Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο ¨Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Ησαλληηψλ¨ κε 

Κσδηθφ ΟΠ 5002204 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ¨Ήπεηξνο 2014-2020¨». 

10. Σελ ππ‟ αξηζ. 123/30-6-2020 (ΑΓΑ: 6Γ88ΟΚΠΔ-8Θ3) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΝΠΓΓ «Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Γήκνπ Ησαλληηψλ» κε ζέκα: «Απνδνρή θαη Δπηθχξσζε ηεο ππ‟ αξηζ.  Α.Π. 

337/07-02-2020 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ πεξί 2
εο

 ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο 

“Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Ησαλληηψλ” κε θσδηθφ ΟΠ 5002204 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

¨Ήπεηξνο 2014-2020¨, παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηάξθεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ¨Κέληξνπ 

ΑΔΑ: 6ΥΗ4ΟΚΠΕ-ΟΚΘ
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Κνηλφηεηαο Γήκνπ Ησαλληηψλ¨, κε ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

15/09/2020 έσο 14/09/20203 θαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

Γήκνπ Ησαλληηψλ λα ππνγξάςεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε θαη εγθεθξηκέλε Απφθαζε πινπνίεζεο κε 

ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ ¨Λεηηνπξγία Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ζην Γήκν Ησαλληηψλ¨ ηεο Πξάμεο: 

„Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Ησαλληηψλ” κε Κσδηθφ ΟΠ (ΜIS) 5002204».  

11. Σελ ππ‟ αξηζ. Γ23/νηθ.9061-1457 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο - Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο - Τγείαο «Καζνξηζκφο πιαηζίνπ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα Γνκέο Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ ζε Αζηέγνπο» (ΦΔΚ 1336/η Β‟/12-5-2016). 

12. Σελ ππ‟ αξηζ. 84/25-5-2020 (ΑΓΑ: ΦΧΔΓΟΚΠΔ-Ο76) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΝΠΓΓ «Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Γήκνπ Ησαλληηψλ» κε ζέκα: «Έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

δηάξθεηαο Τινπνίεζεο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πξάμεο ¨Γνκή Αζηέξσλ: Τπλσηήξην 

Αζηέγσλ Γήκνπ Ησαλληηψλ¨ κε Κσδηθφ ΟΠ 5002596 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ¨Ήπεηξνο 

2014-2020».  

13. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. 2180/11-09-2020 (ΑΓΑ: 65ΟΠ7Λ9-ΦΣΒ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Ζπείξνπ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο ¨Γνκή Αζηέγσλ: Τπλσηήξην Αζηέγσλ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ¨ κε Κσδηθφ ΟΠ 5002596 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ¨Ήπεηξνο 2014-2020¨». 

14.  Σελ ππ‟ αξηζ. 166/15-9-2020 (ΑΓΑ:ΦΥΗΟΚΠΔ-Π5Ξ) απφθαζε ηνπ ΝΠΓΓ «Οξγαληζκφο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Γήκνπ 

Ησαλληηψλ» κε ζέκα: «Απνδνρή θαη Δπηθχξσζε ηεο ππ‟ αξηζ.  Α.Π. 2180/11-09-2020 απφθαζεο 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο Πξάμεο “Γνκή Αζηέγσλ: Τπλσηήξην 

Αζηέγσλ Γήκνπ Ησαλληηψλ¨ κε θσδηθφ ΟΠ 5002596 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ¨Ήπεηξνο 

2014-2020¨, παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηάξθεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ¨Τπλσηεξίνπ 

Αζηέγσλ Γήκνπ Ησαλληηψλ¨, κε ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

15/09/2020 έσο 14/09/20203 θαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. 

Γήκνπ Ησαλληηψλ λα ππνγξάςεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε θαη εγθεθξηκέλε Απφθαζε πινπνίεζεο κε 

ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ “Λεηηνπξγία ηνπ Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ Γήκνπ Ησαλληηψλ” ηεο Πξάμεο: 

«Γνκή Αζηέγσλ: Τπλσηήξην Αζηέγσλ Γήκνπ Ησαλληηψλ” κε Κσδηθφ ΟΠ (ΜIS) 5002596». 

15. Σελ ππ‟ αξηζ. 78/11-5-2022 (ΑΓΑ: Χ3ΚΟΚΠΔ-Σ32) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΝΠΓΓ «Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Γήκνπ Ησαλληηψλ», κε ζέκα: «Καζνξηζκφο αξηζκνχ θαη εηδηθνηήησλ γηα 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Η.Γ.Ο.Υ), γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη ηνπ Τπλσηεξίνπ Αζηέγσλ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ».  
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16. Σελ ππ‟ αξηζ. 212/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ησαλληηψλ πεξί ζπγρψλεπζεο 

ησλ πθηζηάκελσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζε Δληαίν 

Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 1058/η. Β΄/30-5-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

17. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο – Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Ησαλληηψλ 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ Ησαλληηψλ Ννκνχ Ησαλλίλσλ» (ΦΔΚ 5774/η Β‟/11-11-2022), φπσο ηζρχεη. 

18. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. 9175/07-11-2022 βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκφο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ 

Ησαλληηψλ Ννκνχ Ησαλλίλσλ» πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο 

ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο. 

 

Αλαθνηλψλεη 

  Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δχν (2) 

αηφκσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ «Κέληξν Κνηλφηεηαο Γήκνπ Ισαλληηψλ» θαη «Γνκή 

Αζηέγσλ: Τπλσηήξην Αζηέγσλ Γήκνπ Ισαλληηψλ», ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Ήπεηξνο 2014-2020», – ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 «ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ 

ΓΙΑΚΡΙΔΧΝ», ζην Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Αιιειεγγχεο θαη 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ Ισαλληηψλ», πνπ εδξεχεη ζηα Ισάλληλα θαη 

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

αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

(βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 

ζέζεο 
Τπεξεζία 

Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

201 

 Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκφο 

Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο 

Αιιειεγγχεο θαη 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» 

Γήκνπ Ισαλληηψλ  

Γηα ηε ζηειέρσζε  

ηεο Γνκήο 

 «ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΓΗΜΟΤ 

 

 

 

 

Ισάλληλα 

ΠΔ Φπρνιφγσλ  

(γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο 

Γήκνπ 

Ισαλληηψλ) 

Απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο έσο ηε 

ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

(14/09/2023) κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(*) 

1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο 

ζέζεο 
Τπεξεζία 

Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ»  

 

202 

 Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκφο 

Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο 

Αιιειεγγχεο θαη 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)» 

Γήκνπ Ισαλληηψλ  

Γηα ηε ζηειέρσζε  

ηεο Γνκήο  

«ΓΟΜΗ ΑΣΔΓΧΝ: 

ΤΠΝΧΣΗΡΙΟ 

ΑΣΔΓΧΝ ΓΗΜΟΤ 

ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ»  

 

 

 

 

Ισάλληλα ΠΔ Φπρνιφγσλ  

(γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Τπλσηεξίνπ 

Αζηέγσλ Γήκνπ 

Ισαλληηψλ) 

Απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο έσο ηε 

ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

(14/09/2023) κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

(*) 

1 

(*)Με ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο. 

 

 

Οη ππνςήθηνη ηεο αλσηέξσ εηδηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθφ ζέζεο) 

Κσδηθφο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδψλ  

θαη  

ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 

201 θαη 202 

 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε 

εηδίθεπζε ζηελ Φπρνινγία (γηα απνθνίηνπο έσο 31/12/1993 πνπ πιεξνχζαλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.991/1979 (Α΄278), φπσο ηζρχεη), ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιφγνπ.  

γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
 

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

 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 

 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τοσς 12 μήνες) 

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

μονάδες 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
 

        2. ΑΝΖΛΗΚΑ ή ΔΝΖΛΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΔΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αιθμός τκνων 1 2 3 4 5 … … 

μονάδες 20 40 60 80 100 … … 

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

        4. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΗ ΑΝΩ (80 μονάδες) 
 

        5. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες) 

μήνες εμπειρίας  2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 37 38 39 40 και άνω 

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

 

 
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθφ 201 θαη 202, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ, 

Γσδψλεο, Εαγνξίνπ, Είηζαο, Ησαλληηψλ, Κφληηζαο, Μεηζφβνπ θαη Πσγσλίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ (πεξ. ζη‟ παξ. 1 άξ. 12 ηνπ Ν.4765/2021, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/835/νηθ. 8660/17-5-2021 δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ).   

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ 

(ΠΔ) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δνκέο θαη δξάζεηο ζπλαθείο κε επάισηεο νκάδεο θαη θνηλσληθή έληαμε.  

ΚΧΓΙΚΟ 

ΘΔΗ 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

 

 

 

201 & 202 

 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο, θαηά πεξίπησζε, απφ 

ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ςπρνιφγνπ ή βεβαίσζεο 

πιήξσζεο φισλ ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

ςπρνιφγνπ.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Α ή Δηδηθέο 

πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ 

εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο «Γνκέο 

Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ» - ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η, 

ΑΔΑ: 6ΥΗ4ΟΚΠΕ-ΟΚΘ



Σελίδα 7 από 12 

ζηνηρείν 10. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα ηελ σο άλσ εηδηθφηεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

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» (βι. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙI., ελφηεηα Δ., 

ππνελφηεηα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ». 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

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

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

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 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 «4-8-2021», δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Κεθάιαην Η: «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ αλσηέξσ 

Παξαξηήκαηνο.  

 

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, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ 

Εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ)» με ζήμανζη έκδοζηρ «4-8-2021» θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ Ι κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ».  

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 αθινπζψληαο 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. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο Αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα πξνβιεπφκελα 

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

http://www.gov.gr/
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ηνπ σο άλσ λφκνπ, λα δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ, 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», θαζψο θαη ην 

Δηδηθφ Παξάξηεκα: Α(1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «29-11-2022»] θαη ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα αλαξηεζνχλ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο καο (https://okpapa.gr/) θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία. Δπηπιένλ, λα 

αλαξηεζεί θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα». Γηα θάζε αλάξηεζε πνπ δηελεξγείηαη ζε θαηάζηεκα, ζα 

ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 

4765/2021, φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox @asep.gr. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 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 απφ ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά,  είηε 

απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Ν.Π.Γ.Γ. Οξγαληζκφο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Γήκνπ 

Ισαλληηψλ,  Αβέξσθ 6, Ισάλληλα, ΣΚ. 45221, Ννκφο Ισαλλίλσλ, ππφςε γξαθείνπ 

Πξσηνθφιινπ (ηει. επηθνηλσλίαο: 2651054260).  

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη 

κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

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

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

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

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

ζπλαίλεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 
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ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνύλ, θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν (θπζηθό ή 

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

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

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

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο 

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

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

ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ πέξαλ ηνπ ελφο (1) θσδηθνχ ζέζεο, 

εθφζνλ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. 

Η 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 ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο 

ππεξεζίαο καο (https://okpapa.gr/) θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ 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) ηελ ππεξεζία καο ζηελ 

αλσηέξσ δηεχζπλζε ή ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο καο (https://okpapa.gr/), β) ζην δηθηπαθφ 

ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε 

δηαδξνκή: Δλεκεξσηηθή Πχιε 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: Δλεκεξσηηθή 

Πχιε Πνιίηεο Έληππα –Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ Οξ. Υξφλνπ ΟΥ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

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

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

λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Αλαθνίλσζεο). Ζ θαηάηαμε ησλ 

ππνςεθίσλ βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

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

https://okpapa.gr/
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ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (σπόνορ ανεπγίαρ, ανήλικα ή ενήλικα 

πποζηαηεςόμενα καηά ηο νόμο ηέκνα, ιδιόηηηα άγαμος, διαζεςγμένος ή εν σηπεία γονέα, αναπηπία ηος 

αιηούνηορ και αποδεδειγμένη επγαζιακή εμπειπία από απαζσόληζη ζε ζςγσπημαηοδοηούμενερ δομέρ 

και δπάζειρ ζςναθείρ με εςάλωηερ ομάδερ και κοινωνική ένηαξη).  

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

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (ρξφλνο αλεξγίαο) θαη, αλ απηέο 

ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (αξηζκφο αλήιηθσλ ή 

ελήιηθσλ πξνζηαηεπφκελσλ θαηά ην λφκν ηέθλσλ) 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. 

ΠΡΟΟΥΖ: 

Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθφ 201 θαη 202 , πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ, 

Γσδψλεο, Εαγνξίνπ, Είηζαο, Ησαλληηψλ, Κφληηζαο, Μεηζφβνπ θαη Πσγσλίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ησαλλίλσλ (πεξ. ζη‟ παξ. 1 άξ. 12 ηνπ Ν.4765/2021, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/835/νηθ. 8660/17-5-2021 δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ).          

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

πεξίπησζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

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

ηνπ Ν.4765/2021. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

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

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

ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο καο 

(https://okpapa.gr/), 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 ζην δηαδηθηπαθφ καο ηφπν. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απεπζείαο ζηε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ 

Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο ΑΔΠ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
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ηαρπδξνκείνπ (thessaloniki@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 «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζην 

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. 

Ζ 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.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε  

Ζ 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 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 ΣΜΗΜΑ 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) Σα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο θαη ii) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.12, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα 
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βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα 

απηφ, θαζψο θαη ζην Δηδηθφ Παξάξηεκα: Α(1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Η/Τ κε ζήκαλζε 

έθδνζεο «29-11-2022», κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

εληχπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Δλεκεξσηηθή Πχιε  Πνιίηεο  Έληππα 

– Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Γήκνπ Ισαλληηψλ 

 

 Γεκήηξηνο Πάλνπ 

ΑΔΑ: 6ΥΗ4ΟΚΠΕ-ΟΚΘ


		2022-12-06T13:55:32+0200
	Athens




