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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΘΗΝΑ
18 Ιουλίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 85432

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/ 2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν.
2247/1994, όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 66 Α)
Την 4677/19-2-2016 (ΑΔΑ:7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την κατανομή ποσού ύψους 18.363.755,00 € σε
Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς κάλυψη
δαπανών δακοκτονίας.
Την 2946/41093/5-4-2016 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού
του αριθμού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
κάλυψη εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2016, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 1029 Β)
Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3614/51063/26-4-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΙΟΨ4653ΠΓΕΟΝ) απόφαση κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
«Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες –Διευθύνσεις Αγροτικής
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Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους
2016»
8. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.
9. Τα 6128/5-5-2016 και 2035/27-4-2016 έγγραφα των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, Δυτικής Αττικής και Νήσων αντίστοιχα
περί κατανομής του εργατοτεχνικού προσωπικού ανά περιοχή και ειδικότητα..
10. Τις οικ.134947/13-7-2016 και 84797/11-5-2016 βεβαιώσεις ύπαρξης και εξασφάλισης
πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη εποχικού προσωπικού των
Δ/νσεων Οικονομικών Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής, και Νήσων αντίστοιχα
11. Τις διατάξεις της με αριθ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011), όπως διορθώθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/1412-2011)
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του
δάκου της ελιάς:
α) δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
1,38 μήνες (μέχρι και 34 ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία
θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2016 και
β) δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
2,43 μήνες (μέχρι και 60 ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία
θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2016
με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΗΜΕΡΟΜΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΘΙΩΝ/ΠΑΓΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΘΕΤΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕ
ΤΕΣ

Τροιζηνίας

34

Τροιζηνίας

60

Πειραιάς
Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ
Νήσων

60

Κηφισιάς
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

60

ΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΛΗΠΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
/ΠΑΡΑΣΚ
ΩΝ/
ΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΧΙΕΡΓ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΤΗΣ
- ΔΕΙΓΜΑΤΟ
ΛΗΠΤΕΣ

10

2

1

1
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΗΜΕΡΟΜΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΘΙΩΝ/ΠΑΓΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΘΕΤΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕ
ΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΛΗΠΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
/ΠΑΡΑΣΚ
ΩΝ/
ΕΥΑΣΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΧΙΕΡΓ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΤΗΣ
- ΔΕΙΓΜΑΤΟ
ΛΗΠΤΕΣ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚ
Ο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕλευσίναΜαγούλαΑσπρόπυργ
ο

60

1

Μάνδρας-Ειδυλλείας Βίλλια-Οινόη

34

1

Μάνδρας-Ειδυλλείας

34

1

60

5

Για τους Δήμους:
Ελευσίνας,
Ασπρόπυργου

Μάνδρα

Μεγαρέων

1

1

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης
δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από
την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και
τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθμολογούμενη
δακοκτονίας.

εμπειρία

λαμβάνεται

υπόψη

η

απασχόληση

σε

προγράμματα

Η εμπειρία αποδεικνύεται με Βεβαίωση Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας
Β. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ Ή ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Η ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τέκνου πολυτέκνων αποδεικνύεται ως εξής:
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Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια
των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης
των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(ΑΣΠΕ) (Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α).
Προκειμένου για αλλοδαπούς:
(α) Εφόσον είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής,
πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α).
(β) Εφόσον δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα:
Αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του
κράτους της ιθαγένειας του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων)
συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ( αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο),
σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του
αλλοδαπού κράτους, η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου
πολυτέκνου(ν.2431/1996 και υπ’ αριθμ. 3/2014 απόφαση της Ολομέλειας ΑΣΕΠ, ν. 4316/2014
(ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προκειμένου για την απόδειξη της πολυτεκνίας απαιτείται απαραιτήτως η
προσκόμιση και των δύο, κατά περίπτωση, προαναφερόμενων δικαιολογητικών. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζεται το αντίστοιχο κριτήριο πολυτεκνίας.
Επιπλέον, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προκειμένου να δηλώσουν ότι
κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας
οικογένειας κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας, οφείλουν να προσκομίσουν
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1.
Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο
δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2.
Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή
Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(Α.Σ.Π.Ε.). ( βλ. αναλυτικά Απόδειξη ιδιότητας Πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνων)
3. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
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4.
Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος
καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι
υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω
καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η
στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου εξαιρούνται από το
κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν
επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.
5. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει
την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης
ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα
Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.
55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων:
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη
Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και
αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της
ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των Διευθύνσεων:
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 82, Ελευσίνα),
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων (Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς),
στα
καταστήματα των Δήμων όπου έχουν τις έδρες τους οι παραπάνω Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Ελευσίνα και Πειραιά), στο χώρο ανακοινώσεων της Δ/νσης
Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα) καθώς και στο
διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr.). Για την ανάρτηση θα συνταχθούν
σχετικά πρακτικά ανάρτησης από τις παραπάνω Υπηρεσίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε
ταχυδρομικώς με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση
Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88 – 11741 Αθήνα. (τηλ.
επικοινωνίας: 213 2065 061, 081,).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανακοίνωση). Ειδικότερα η σειρά κατάταξης γίνεται
με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία, αριθμός
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας
μονάδες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και
άνω

7

14

21

2
8

3
5

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε
τέκνο)
αριθμός τέκνων
μονάδες

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….
….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής
καθώς και οι ως άνω Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων θα αναρτήσουν τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημά τους, ενώ
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον οικείο πίνακα , κατά τη σειρά εγγραφής
τους σε αυτόν.
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Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται σε αντικατάσταση , απασχολούνται για
το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
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