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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ - για την πρόσληψη προσωπικού με
σύναψη ...

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 28 Ημερομηνία
έκδοσης:

03-02-2023

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

355.44 cm² Κυκλοφορία: 14860

Θέματα: ΑΕΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΑΔΑ: 6Ε52ΙΜΛ-ΔΝΟ 
Αρ. Πρωτ.: 24789/05.12.2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2023 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα
γκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, 
που εδρεύει στη Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του εξής, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβα
σης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοι

χα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσό
ντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά 
κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης 101
Υπηρεσία Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παι- 

γνίων
Έδρα υπηρεσίας Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Περιφερει

ακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
Ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες 
Αριθμός ατόμων 9 
Κωδικός θέσης 102
Υπηρεσία Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παι- 

γνίων
Έδρα υπηρεσίας Αθήνα (Δ. Αθηναίων) Περιφερει

ακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής 
Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες 
Αριθμός ατόμων 6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κω
δικό θέσης)

Κωδικός θέσης 101
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & 

τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βαλκανικών Σλαβι
κών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών 
ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημό
σιας Διοίκησης ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 
και Διοίκησης ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας 
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτι
κών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε 
σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, 
Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τεχνολογί
ας ή Διοίκησης Τουρισμού ή Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο
λιτικής ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής 
Πωλήσεων (Marketing) ή Επιχειρησιακής Έρευνας 
και Μάρκετινγκ ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρω
πολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης 
ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Ει
σαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης είτε 
β) Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιο- 
λογίας ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων 
ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μα
θηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και 
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μάρκετινγκ και 
Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινω
νίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις : α) 
Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) 
Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών 
ή Νομικής ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή 
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ή Οικονομικής 
Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 
ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οι
κονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομά
στηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊ

όντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή
σεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυ
ξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή 
Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής 
Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι
οίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπου
δών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επι
στημών ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων 
(από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης 
και Διεθνών Σχέσεων) ή Στατιστικής ή Στατιστικής 
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ανα- 
λογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Τεχνο
λογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού 
ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ 
της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (ΐ) επε
ξεργασίας κειμένων, (ϋ) υπολογιστικών φύλλων και 
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου,

γ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Κωδικός θέσης 102
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμο

σμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφο
ρικής με κατεύθυνση: ί) Εφαρμοσμένης Πληροφο
ρικής ή μ) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής-εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Πληρο
φοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεμα
τικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλε
πικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην 
Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφι
ακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επι
στημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανι
κού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπο
λογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνο
λογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχα
νικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληρο
φορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορι
κής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Τε
χνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμά
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να 

είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 
70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο 
(67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτήσει 
από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμ
μετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και 
να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογη- 
τικά, είτε ηλεκτρονικά (info@gamingcommission.gov. 
gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτη
μένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Κεντρικό Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων, Αχαρνών 17 & πλατεία Μαυροκορ- 
δάτου, Αθήνα ΤΚ. 104 38 τηλ 211-1075000.

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 211- 
1075032 (κ. Γιαννίκου) και 211-1075013 (κ. Χαλούλου).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποί
ος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αί
τηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρο
νικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμ
μένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις 
δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπα
ϊκό 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 συμ
μετοχή 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 επεξερ
γασία 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 προ
κειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφι
οι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής 
τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της 
είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογι
ζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κα
τάστημα και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 
(www.gamingcommission.gov.gr), καθώς και στο χώ

ρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η 
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκλη
ρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά 
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τό
τε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα 
των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση (www.gaminggcommission.gov.gr), β) στο 
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε
κριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή: Πολίτες - Έντυπα - Διαδικασίες - Διαγωνι
σμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' 
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές- ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί 
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Πολίτες - Έντυπα - Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέ
ων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης 
αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδο
σης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: ϊ) τα δικαιο- 
λογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή 
των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ίί) οδηγίες 
για τη συμπλήρωση της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης 
με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ 
ΤΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προ
σόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των 
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τα Ειδικά παραρτήματα (Α1) Απόδειξης 
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «29-11-2022» και 
(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
«23-11-2022». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέ
σω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την 
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρι
κή σελίδα - Πολίτες - Έντυπα - Διαδικασίες - Διαγω
νισμών φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας 

και Ελέγχου Παιγνίων 
Δημήτριος Ντζανάτος
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