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  ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - null - €

Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.: 4-5 Ημερομηνία
έκδοσης:

09-11-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

1336.34
cm²

Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΑΕΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ.:52296
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημ/νία:07/09/2022
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡ: ΧΡ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ 
ΤΗΛ.: 2132074-635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υττ’ αοιθυ. ΣΟΧ 4/ 2022 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 

ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.ΑVI5-1 -2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλι

κράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α731-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρ

θρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α'85), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ.51/21-02-2022 (ΑΔΑ:Ψ2Ψ3ΩΕΣ-ΠΨ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου- Δραπε

τσώνας για προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού αμειβόμενου από έσοδα με τη μορφή αντιτίμου έτους 2022 στο 
Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 68187/23-05-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Εισηγητική έκθεση για 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας με αντίτιμο», προς το Υπουρ
γείο Εσωτερικών.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 37843/07-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΖ246ΜΤΛ6-ΙΩ9) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρί- 
θηκε, μεταξύ άλλων, στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας, η πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 37928/08-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)».

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1629/τ'Β710-5-2012) όπως έχει τρο
ποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 3270/T.B75-12-2014, 653/T.B76-8-2015, 1038/τ.Β713-4-2016, 177/Τ.Β726-1-2017 και 3713/T.B720-10- 
2017) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51586/06-09-2022 βεβαίωση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας περί ύπαρξης κενών θέσεων.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51975/07-09-2022 έγγραφο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας σχετικά με το τυπικό προσόν της γνώ
σης ξένης γλώσσας της θέσης με κωδικό 303.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55018/19-9-2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, 
περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την παροχή 

υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριμένα 
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτού- 
μενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσικ Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύυβασικ
Αριθμός
ατόυων

301
Δήμος

Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
(Δηυοτικό Κολυυβπτήοιοϊ

Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής με ειδικότητα στην 

Κολύυβηση και άδεια ναυανοσωστικιίσ
8 μήνες 2

302
Δήμος

Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
(Δηυοτικό Κολυυβπτήοιώ

Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς ΤΕ Νοσηλευτών 8 μήνες 3

303
Δήμος

Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
(Δηυοτικό Κολυυβπτήοιοϊ

Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς ΔΕ Διοικητικών 8 μήνες 2

304
Δήμος

Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
(Δηυοτικό Κολυυβπτήοιώ

Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς ΥΕ Εργάτης/ρια Καθαριότητας 8 μήνες 1

305
Δήμος

Κερατσινίου-Δραπετσώνας 
(Δημοτικό Κολυμβητήριο)

Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς ΥΕ Φυλάκων 8 μήνες 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Τίτλος σπουδών και

301

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσω- 
στικής σχολής από οικείη Λιμενική Αρχή.

302

α) ΠΤϋχιό ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας και
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγ
γραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουάριου του επόμενου 
έτουο από την έκδοσή Tnc. σύυωωνα υε τα οοιέόυενα στο άοθοο 4. παο.5 του ν.3252/2004.

303

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιοσδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β' κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α' κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιοσδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικο
νομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γ ενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (ί) επεξεργασίας κειμένων, (ϋ) υπολογιστικών φύλλων και (ίϋ) υπηρεσιών διαδι
κτύου και επιπλέον
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ιες με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιοσδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β' κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α' κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιοσδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικο
νομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή 
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
και επιπλέον
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (ί) επεξεργασίας κειμένων, (ϋ) υπολογιστικών φύλλων και (ίϋ) υπηρεσιών διαδι
κτύου.

304, 305 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

Οι υποψήφιοι/ες της ειδικότητας με κωδικό απασχόλησης 301 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών, [παρ.15 του 
αρ.δτου π.δ. 71/2020 (Α 166)].

Οι υποψήφιοι/ιες με κωδ. απασχόλησης 302, 303, 304, 305 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. XPOWOE ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ια. XFOMOE ΕΥΗΕΧΌΜΕΝΗΙ ΑΝΕΡΓΊΑ! ι200 μΰ*ύΒΐς να 4 ανεργίας *μη 60 μανΰ&ς Είνύ μΐινα ανεργίας τον 4 μηνών, με ανώιατο άρια τους 13
μήνεςΙ

μίνες 1234 Β Ε 7 S 0 ΙΟ 11 1Β «αι άνω
μουΑΛίς Ο 0 Ό 300 360 330 3» m 500 590 630 Ι0*δ

1β ΧΡΟΝΟΣ **1 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ! ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ It ΜΗΝΕΣ ^40 μανάΕις. ανά μήνα ανκμγίας , μι. ιηώιιηα άμκι ruui, 9 μήν·ς|
12 3 4 S 8 7 6

IJOvdtef 41) «? ΙΞΟ 1W 200 240 2Ε0 3βό

2 ΠΟΛΎΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ μονάΛιςι

3 ΎΡιΓΒκ**ΦΕ ΓΟΜΒΜ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ- ΤΡΙΤΙΚΝΗΪ OmOfCNEiAl |ϊ00 μ<*π*6ϊς|

4 MDVUI ONLAL Η' ΤΕΚΝΟ MOHOf ONEWJMl ΣΗΚόΓΕΝΕΐΑΙ (1» μαναΟες )

•5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Γ 5Q μ-ανάΒες για καΒίνα με ανιίιιεττ-α ΰρο τα 6 τίκνα)
«crvwv 1 2 3 4 5

50 1Μ 1» 200 ί» 3®

6. ΒΑΘΜΟΣ 3AIIKGY ΤΊΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΗΝ ί*ιΰ ΠΕ και ΤΕ αι μονα£&ς τομ βώσικαύ ilrJusw μι 2 &ua&K6 βΓ|*ία παΙΛαπΛϋιτώΐύττύι με ro 4G, ι.ΰι να ΔΕ μ£ ια 20Ί

KONWPfe? ΠΕ 4 ΤΊΕ 5 5.5 0 5.5 ... J 7.5 8 8.5 9 8.5

ramnDab ΔΕ 10 ... 11 ... Κ2 ... 13 ... Η 15 18 ... 1Τ 16 ... «ί
UWOteC 200 ... 220 ... 2*3 ... 2EQ ... 200 ... ·3Κ» 320 ... 343 „ 3TO ... 300

7. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ fina πς κπτη,ομΚς ΠΕ και ΤΕ 150 pmrttotf -

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ TTTAQE [yaτιςκαΐϊϊναα&ς ΠΕ !ία< ΤΕ ΟϋΗΧλής iisrroTnuj(;nKii ητΑας 70 μονώδεςΐ *

I. ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (γτύ ηζ ·άΐΓ|γφίύ^ ΓΙΕ Κάι ΤΕ rtmjiMma 15 |kjvuSciJ -

10. ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ *
w ιιιώ  ̂unuirRiuT |γ ι.« I«J Η«ΙΙ|ήΑ^ HP «.Mi TE, ulpj «T«ui, rr.n-.irV^ u%i|l· |"i7r.iv 34 μω.-jBi.^
β irpi «arqyiipiqAi ΐηϊ.«Δ^3ς(Ι»,ηΐ3ΐ8ίν*ΙΒήϊ ρίπήμιΔα^. Η μ^νά5(:^;·

II. ΕΜΠΕιΡίΑ I? pwiBBi ιτνά μήνα ε μπαρ Ιος και έως 8-4 ρτ*τς)

urvn εμπειρίας 2 10 11 12 18 14

pevAfet 7 14 21 28 35 «2 « *8 83 70 77 34 01 S8

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ SO*. [200 μβνΔΒκΟ

57 ·Β 59 84 και άνω

m 408 «13 588

13·. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ. ΑΔΕΛΦΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΥ |1Μ μονάΒες).

‘Τα κριΐι'ιμίύ 7, ί. ft. »di ID unoAcyllfcy«Tiai αβροιαΐι·Δ yiii ιι&νςιΥις κατώ^ύυς ΒιΒακταρικον και μΕΓύπίνχακαύ τίτλου ffincvfiuiv και ciaokiu kcdi οΕιύοττυΰ rou 
liiAfri απΐηΐΒών μίτβιττυ ιιΰι,αύ επίπεδοι- (inliifflrilud masMi*;· και ιΐιΑύα απαυδών. Σε πιρίτπαίοπ «ττορίΐΚ περ^οοιερων ταυ ινύς
IhRsit'Of»Kuiv SffltbWBlulv ήΓΚύι μ±ίύΐΤίΜχιίικΰιν Νιλών ήΙΚύι IMlkiU Mil ιιΔιώιι riuc-iov ι ii'Xiiu ·ΪΙββυ<5ΰι· μΐΐιχιΐηιχιιι suj ΙΗιriiliim Miilm^HlHd MMtWr), ή/**ι 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥ

ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ως βαθμό/ 
στον δημό
on θέσεω

Ηγούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου 
σιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρω- 
ν.

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την παρούσα ανακοίνωση, άδειας ναυαγοσώ-
στη ή Πτυχίου ή Διπλώματος ή Πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρί
ας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1., στοιχείο 12. Πι
στοποιητικά απόξ>ει£ηΣ ευπειοίασ.
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, από την παρούσα ανακοίνωση,άδειας άσκησης
επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος Νοση
λευτού- Νοσηλεύτριας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρί
ας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1., στοιχείο 12. Πι- 
στοποιηηκά από£ει£ηο ευπειοίασ.
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη δι
αδικασία επιλογής.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας 
rou Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1., στοιχείο12. Πιστο- 
Γτοιητικά απόδειξης ευπειοίας. __ _____________________________________________________

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνε- 
ται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.Ρ11 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1., στοιχείο 12. Πιστο-
ποιπτικά απόδειξης απειρίας.___________________________ ___ ______________________________________________________

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώ
σεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, όπου απαιτείται, προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση 
σύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτημα, καθόσον η βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι
σης (e-ΕΦΚΑ) έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικότητα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8657/12-1-2020 έγγραφο 
του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπει

ρίας τους οφείλουν να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμ
βάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου I του ανωτέρω Παραρτήματος.

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συ
νοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
«Παοάοτηυα Ανακοινώσεων Συυβάσεων Eovaaiac Οοισυένου Χοάνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» και ει
δικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου I με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕ
ΩΝ».

• Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 (κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών 31/8/2021- άρθρο 478 παρ.
6 ν. 4781/2021), οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov. 
gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η πρό
σβαση στην εφαρμογή θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.aov.ar. επιλογή της κα
τηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσο
δος στην υπηρεσία.

• Με το άρθρο 51 του Ν. 4954/2022 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου δευτέρου του Ν.4528/2018 και ως εκ τούτου, για την 
εξέταση των κωλυμάτων του Π.Δ. 164/2004, δεν λαμβάνεται υπόψη η παρ. 4 της ενότητας «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΛΥ
ΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Δ. 164/2004 & Π.Δ. 180/2004» (σελίδα 44) του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμέ
νου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δηυοσίευση Tnc ανακοίνωσικ
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 41 

του Ν. 4765/2021 στοιχεία και τα όρια ηλικίας της παρ.1 του άρθρου 39 του ως άνω νόμου, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφη
μερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Το ΑΣΕΠ αναρτά την ανακοίνωση στον διαδικτυακό του τόπο, μετά την κοινοποίηση της έγκρισής της. Εντός είκοσι (20) ημε
ρών από την κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίησή της από το Α.Σ.Ε.Π., η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων
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  ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
null - €

Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.: 4-5 Ημερομηνία
έκδοσης:

09-11-2022

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», και την προθεσμία υποβολής των αιτήσε
ων, να αναρτηθούν και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Από
δειξης Γλωσσομάθειας, με σήμανση έκδοσης «18-5-2022», και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, να αναρτηθούν στο χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας και στον διαδικτυακό του τόπο (www.keratsini- 
drapetsona.gr)· Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, θα 
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), το οποίο θα 
αποσταλεί αυθηιιεοόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox @asep.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συιιιιετογτκ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, έντυπο αςεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο 

αςεπ ΣΟΧ 2δε/υε και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημέ
νο 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:

Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ.18756, Κερατσίνι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματεί
ας και Διοικητικής Μέριμνας, τηλ. επικ.: 2132074635.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφρά
γισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή 
ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

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

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολο
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της 
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας και στον διαδικτυακό του τόπο (www. 
keratsini-drapetsona.gr). εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία 
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε
κριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες —> Έντυπα - Διαδικασίες —> Διαγωνισμών Φορέων —> 
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) 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 σε
λίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες —> Έντυπα - Δι
αδικασίες —> Διαγωνισμών Φορέων —> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σε πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία, κλάδο 

ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα 
της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργα
σίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα 
επικουρικά (Α', Β' επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη 
συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, 
τριτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, αυτοτελής μετα
πτυχιακός τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated made ή, δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, 
αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 
πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύ
τερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προ
ηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η με
ταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων? 

τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων στο κατάστημα και στον διαδικτυακό της τόπο, τους οποίους πρέπει 
να αποστείλει άυεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ
θρου 41 του Ν. 4765/2021) το οποίο θα υπογράφει από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθη- 
υεοόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: sox@asep.qr.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 
(10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό 
μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο
μείου (prosl.engtasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου είκοσι ευ
ρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφι
ος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παράβολου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβο
λου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν 
ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αναρτήσει τους πίνακες προσληπτέων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένστα
ση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ποόσληυπ
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτι

ση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του 
ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που 
δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απα
σχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμέ
νους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντι
κατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συ- 
μπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, 
πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την 
ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχό
λησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε 
φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021. Σε περίπτωση μη υποβολής της 
ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση 
εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσλη
φθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κα
τά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων ερ
γασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: ί) τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και Η) οδηγίες για τη συμπλήρωση 
της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο αςεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επι
σημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύ- 
ουσες κανονιστικές ρυθμίσεις-. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα 
Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομά
θειας, με σήμανση έκδοσης «18-5-2022», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω 
της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα Πολί
τες —> Έντυπα - Διαδικασίες —> Διαγωνισμών φορέων —> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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