
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Γεράνι 07-05-2018 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                    Αριθµ. Πρωτ.: 115 
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ                                                                     
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Γεράνι  Χανίων 
Τ.Κ.73014 
Πληρ. Γιακουµάκη Βαρβάρα 
Τηλ.2821340026         
 
                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ  1/2018 

        για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

O Πρόεδρος του ∆.Σ.  
του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής  
       για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως 
       έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του  
       άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 
2.   Τις διατάξεις του άρθρου 14. παρ. 2 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε µε το  
       άρθρο 1 « του Ν.3812/2009 Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο ∆ηµόσιο  
       και άλλες διατάξεις», ότι το «εκπαιδευτικό η   διδακτικό προσωπικό» δεν υπάγεται  
       στις διαδικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ. 
3.   Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων  
       Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου  
       ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013). 

4.   Την υπ’ αριθµ. 62-2017 (Α∆Α: 6Λ2∆ΟΚ64-Ο∆Τ)  απόφαση του ∆ιοικητικού     

      Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Πλατανιά µε θέµα την    

      πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  

5.   Την αριθµ.πρωτ.∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./186/37804/19-12-2017  απόφαση της επιτροπής  

      του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων  

      στο ∆ηµόσιο Τοµέα» ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει,  µε την οποία εγκρίθηκε η  
      πρόσληψη ενός (1) ατόµου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε   
      κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς πόρους στο ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά  
6.   Το υπ' αριθµ. 34824/27-12-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών περί  
      «Έγκριση πρόσληψης  προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου  
      χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς πόρους» προς το  
      ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά  
7.   Το ΦΕΚ 1146/Β΄/7.6.2011 συγχώνευσης των Νοµικών Προσώπων «∆ηµοτικός Παιδικός  
       Σταθµός Βουκολιών», «∆ηµοτικό Στάδιο Αλικιανού» και «Παιδικός Σταθµός ∆ήµου 
       Μουσούρων» στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου  
       ∆ήµου Πλατανιά». 
8.    Τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά (ΦΕΚ 2563/11-10-2013/τ.Β΄) 

9.   Την υπ΄αριθµ. 05-2018 (Α∆Α: 994ΑΟΚ64-ΛΝΝ)  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
      απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά , για καθορισµό  
      απαιτούµενων προσόντων –λοιπών κριτηρίων 
10. Την υπ. αριθµ. 114 /4-5-2018 βεβαίωση του Προέδρου ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά  
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        περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη    
        προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 

 Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) 
ατόµου για τη στελέχωση της δοµής «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Βουκολιών» του 
Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Πλατανιά, που εδρεύει στο ∆ήµο 
Πλατανιά Ν. Χανίων και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 
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Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου 
∆ήµου Πλατανιά  
για τη στελέχωση 

της δοµής 
«∆ηµοτικός 

Παιδικός Σταθµός 
Βουκολιών» 

Γεράνι 
Χανιά  

Νηπιαγωγός 
ΠΕ 

«από την 
υπογραφή της 
σύµβασης και 
για 11 µήνες 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και λοιπά απαιτούµενα  
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή 
Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής 
και 
Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 
Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή 
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και 
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής 
Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: 
α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης 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 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: η ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από το ΑΣΕΠ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/194 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις 
διατάξεις των κεφ. Α΄, Β΄και Γ΄  του νόµου 2190/94. 
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Οι υποψήφιοι της  ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  πρέπει να είναι ηλικίας από 

 22 έως 65  ετών. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

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

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες) 

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

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 �. 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 �. 

      *αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     

 
        4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 µονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3           

µονάδες 120           

 

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) 

αριθµός τέκνων 1 2 3 

µονάδες 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 �. 

µονάδες 50 100 150 200 250 �. 

 

        9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 � 5,5 � 6 � 6,5 � 7 � 7,5 � 8 � 8,5 � 9 � 9,5 � 10 

κατηγορία ∆Ε 10 � 11 � 12 � 13 � 14 � 15 � 16 � 17 � 18 � 19 � 20 

µονάδες 200 � 220 � 240 � 260 � 280 � 300 � 320 � 340 � 360 � 380 � 400 
 

        10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 

µήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 � 57 58 59 60 και άνω 

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 � 399 406 413 420 

 

        11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “3”) 

ποσοστό αναπηρίας 50% � 60% �              

µονάδες 150 � 180 �              

 

        12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “2”) 
 
ποσοστό αναπηρίας 
 

50% � 60% � 67% � 70% �          

Μονάδες 
 

100 � 120 � 134 � 140 �          

 
∆ΗΜΟΤΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Για τη θέση µε κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο 
πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι δηµότες 
του δήµου Πλατανιά . 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ,  
 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση 
µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος 
σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β του 
Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ 30-

3-2017) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ/30-3-2017)»(βλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα ∆., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. πίνακα Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους , οφείλουν να προσκοµίσουν, όλα τα 
απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ /30-
3-2017 δικαιολογητικά  , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ , 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ , του ανωτέρω παραρτήµατος . 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Παράρτηµα ΣΟΧ /30-3-2017. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να 
δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού, εφόσον 
εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η 
δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου στον οποίο εδρεύει η 
υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο 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: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Πλατανιά, ∆ηµαρχείο Πλατανιά, 
Γεράνι Χανίων Κρήτης, Τ.Κ.73014, (αρµόδια υπάλληλος Γιακουµάκη Βαρβάρα τηλ. 
επικοινωνίας: 2821340026).  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος (στο Γεράνι και στα δηµοτικά καταστήµατα 
Βουκολιών, Κολυµβαρίου, Αλικιανού), 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.  
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Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στα γραφεία της 
υπηρεσία µας στο Γεράνι Χανίων, από την υπάλληλο Γιακουµάκη Βαρβάρα β) στο δικτυακό 

τόπο του ∆ήµου Πλατανιά www.platanias.gr και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την 

κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Νέα-δραστηριότητες – προσλήψεις. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

 Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη 
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:  

 
1. Προηγούνται  στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι δηµότες του ∆ήµου Πλατανιά 
2. Ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δηµότες λοιπών δήµων νοµού Χανίων  
3. Ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δηµότες λοιπών δήµων της Κρήτης  
4. Ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δηµότες των λοιπών δήµων της Ελληνικής  
    επικράτειας 

 

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 

Επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
πέντε (5) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα 
της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Πλατανιά, ∆ηµαρχείο Πλατανιά, Γεράνι Χανίων Κρήτης, 
Τ.Κ.73014.-υπόψη της υπαλλήλου Γιακουµάκη Βαρβάρας. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου αµέσως µετά την επιλογή του από την επιτροπή. Προσληφθέντες οι οποίοι 
αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους 
εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής 
τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό 
διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας 
ορισµένου χρόνου. 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ/30-3-2017)», το οποίο 
περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης σε 
συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια 
κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· και ii) τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία 
επιλογής.  

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

Σηµαντηράκης Πολυχρόνης 

ΑΔΑ: ΩΑΩΗΟΚ64-Ν62
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