
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 625d2a969723a332fc03419e στις 03/05/22 13:38
Σελίδα 1 από 9

    
                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Αθήνα

Ταχ. Δ/νση    : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας:  11741 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κουμπούρα
Τηλέφωνο   :  213-2065863
Email: idpros@patt.gov.gr  

         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 186 και 260 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α’).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός συστήματος 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6 Α’).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 
(ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ.8660/17-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις 
κατηγορίες των περ. στ΄και ζ΄της παρ. 1 του αρ. 12 του ν. 4765/2021(Α΄6)».

6. Την υπ’ αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων με θέμα «Εγκύκλιος πρόσληψης εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού 
δακοκτονίας».

7. Την υπ’ αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’) με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης –επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

mailto:idpros@patt.gov.gr
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8. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 80 και 108 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184 Α’).

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/2/οικ.223/05-01-2022 εγκριτική απόφαση της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 
στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α΄/2006, όπως ισχύει), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη 
οκτακοσίων εννέα (809)  ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(Ι.Δ.Ο.Χ), διάρκειας  6,5 μηνών για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2022.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11694/22-02-2022 (ΑΔΑ: 67ΜΨ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ) απόφαση του Υπουργού  
Εσωτερικών αναφορικά με την «Κατανομή ποσού ύψους έως 23.754.300,00 € σε  
Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη 
δαπανών δακοκτονίας».

11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1622/55653/01-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ4Ρ4653ΠΓ-ΟΑΠ) απόφαση του 
Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με την «Κατανομή εποχικού 
προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022».

12. Την υπ’ αριθμ. 662/2022 (ΑΔΑ: 66ΒΤ7Λ7-ΩΓ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μισθοδοσία 
εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες- Δ/νσεις Οικονομίας και Κτηνιατρικής για 
το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2022.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 193027/08-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων περί κατανομής εποχικού προσωπικού 
καθώς  και ενημέρωσης περί πραγματοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς για το έτος 2022 στους Δήμους Πόρου και Τροιζηνίας και όχι στη νήσο των 
Κύθηρων.

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 190174/04-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, περί κατανομής εποχικού 
προσωπικού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ανωτέρω  Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

15.  Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 192621/08-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής περί κατανομής εργατοτεχνικού 
προσωπικού Δακοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 227662/17-03-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής με συνημμένη τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων 
του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με 
την  δαπάνη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

17. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 302193/08-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΑΩ7Λ7-ΡΨΧ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών περί ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2022 για την ανάγκη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς:
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α) έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (μέχρι 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 30-11-2022 και
β) είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 
ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των  Περιφερειακών  
Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,  τα οποία θα 
απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2022, με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  & 

ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ

ΩΝ ΠΑΓΙΔΟ-
ΘΕΤΕΣ -

ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕ
Σ

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ- 

ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ-
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠ

ΤΕΣ 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΩΝ)

ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΗ
Σ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕ
Σ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤ
ΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ-

Παλλήνη- 
Δ/νση 

Αγροτικής 
Οικονομίας  

& 
Κτηνιατρικής 

ΠΕ 
Ανατολικής 

Αττικής

60 1

Μάνδρας-
Ειδυλλείας Βίλλια 34 2

Μάνδρας-
Ειδυλλείας Οινόη 34 1

Μάνδρας-
Ειδυλλείας Μάνδρα 34 2

Μάνδρας-
Ειδυλλείας Μάνδρα 60 1

Μεγαρέων

Δήμος 
Μεγαρέων 

και Τοπικών 
Κοινοτήτων 

60 2 6 1

Μεγαρέων

Δήμος 
Μεγαρέων 

και Τοπικών 
Κοινοτήτων

34 1

ΠΕ Δυτικής 
Αττικής 60 2

Τροιζηνίας 34 5

Τροιζηνίας 60 7

ΑΔΑ: ΡΟΩΘ7Λ7-ΧΕΨ
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  & 

ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ

ΩΝ ΠΑΓΙΔΟ-
ΘΕΤΕΣ -

ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕ
Σ

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ- 

ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ-
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠ

ΤΕΣ 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΛΙΚΩΝ)

ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΗ
Σ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕ
Σ-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤ
ΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ-

Πειραιάς- 
Δ/νση 

Αγροτικής 
Οικονομίας  

& 
Κτηνιατρικής 

ΠΕ Νήσων

60 2

 Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν τη φυσική υγεία και την 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 της παρ. 1 του άρθρου 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, και ομογενείς εξ Αιγύπτου, 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). 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για τις θέσεις που αφορούν  στον Δήμο Τροιζηνίας  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που 
ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που 
συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τροιζηνίας (παρ. 1, άρθρο 12 του Ν. 4765/202 σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Εσωτερικών).

    •Για τις υπόλοιπες θέσεις δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται µεταξύ τους µε τα  
ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
   

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 81 82 83  84 και 
άνω
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μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 567 574 581 588

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε προγράμματα Δακοκτονίας.
Η εμπειρία αποδεικνύεται με Βεβαίωση Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή 
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας.

 2.  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
   
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. 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 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)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 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. 
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Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα κατά τις διατάξεις των ν. 860/1979 και 
3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν 
από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για 
όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 
3454/2006). 

3. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας 

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.).

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.

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.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα νησιά 
Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής 
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Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση, 
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί 
τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που 
προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι 
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους 
μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

Της ημεδαπής 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά 
– βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου 
που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο 
ελεγκτή ιατρό).

γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) 
καθώς και πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς 
επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση 
υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης 
αυτών από τους υποψηφίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των Διευθύνσεων: 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  (17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος, 
Παλλήνη), Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 82, Ελευσίνα), 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων (Αιγάλεω 5 και Κάστορος, Πειραιάς), στο 
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Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Πόρου-Τροιζηνίας-Σπετσών,   στα καταστήματα  των  Δήμων  όπου 
έχουν τις έδρες τους οι παραπάνω υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Παλλήνη, Ελευσίνα, 
Πειραιά, Πόρο και Τροιζηνία), 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.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση 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 2065831, 863, 054, 
155, 048,151), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γραμματείας: 
grammateia.ad@patt.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων στο 
κατάστημα  της Υπηρεσίας  μας: Περιφέρεια Αττικής –Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  (Λ. Συγγρού 
80-88, Αθήνα). 

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο 
νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή 
υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη 
συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή 
ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα 
προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το 
δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανακοίνωση). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει 
της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, 
πραγµατοποιείται ως εξής:
1. Για τις θέσεις που αφορούν στο Δήμο Τροιζηνίας  προτάσσονται  των  λοιπών υποψηφίων, 
ανεξάρτητα  από το σύνολο μονάδων  που  συγκεντρώνουν οι  μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου 
Τροιζηνίας.
2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα  ίδια  προσόντα   γίνεται  κατά 
φθίνουσα  σειρά  με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα 
κριτήρια (εμπειρία, πολυτεκνική ιδιότητα).

    Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει     τις 
περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (εµπειρία) και αν αυτές συµπίπτουν, 
αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολυτεκνική ιδιότητα). Αν και πάλι 

http://www.patt.gov.gr/
mailto:grammateia.ad@patt.gov.gr
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ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν 
εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

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.

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.                                                                             

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
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