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 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2020 

γηα ηε ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

     To  Ν.Π.Γ.Γ.  Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδνο 

 
     Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο 
αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» 
(ΦΔΚ 28 Α΄), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, ζε ζπλδπαζκό 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 
224/Α΄/2-12-2016) θαη ηνπ άξζξνπ 64  Ν. 4590/2019 (ΦΔΚ 17/Α΄/7-2-
2019). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 
87 Α΄), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην 
Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε 
ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 
237/η.Α’/31-10-2014), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/Α΄/16-3-
2018). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α΄/11-3-2020) 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηεζζαξαθνζηνύ έθηνπ ηεο από 30/3/2020 ΠΝΠ 

(ΦΔΚ Α΄75/31-3-2020), όπσο θπξώζεθε κε ην Ν. 4684/2020(ΦΔΚ 86/ 

Α΄/25-4-2020). 
8. Σελ ππ’ αξηζµ. 8/6-03-2020 (ΑΓΑ:9ΦΜ0ΟΛΙΞ-ΘΗΒ) Aπξόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ             πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ «Ννκηθό Πξόζσπν 
Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο Γήκνπ 



Δξκηνλίδαο», κε ζέκα:  «Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ 
πξνζσπηθνύ έηνπο 2020».           . 

9. Σν  ππ’ αξηζκ. πξση. 50041/27-03-2020 έγγξαθν ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 
Ινλίνπ, κε ζέκα: «Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην Ν.Π.Γ.Γ.  «Ννκηθό Πξόζσπν 
Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο Γήκνπ 
Δξκηνλίδαο» (ε πξνθαινύκελε δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό 
ηνπ θνξέα)», πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ. 

10. Σελ ππ' αξηζκ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./103/12348/16-7-2020 
Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην 
Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α), όπσο  ηζρύεη. 

11. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 45695/20-7-2020  έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ 
βαζκνύ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο 
Πόξνπο». 

12. Σελ  ππ΄ αξηζκ. 39/17-8-2020 (ΑΓΑ:9Θ2ΟΛΣΞ-Δ6) απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ «Ννκηθό Πξόζσπν Κνηλσληθήο 
Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο» 
κε ζέκα: «Καζνξηζκόο εηδηθνηήησλ θαη έγθξηζε πξόζιεςεο 
πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε 
θάιπςε δαπάλεο από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο θαη ζύκθσλα 
κε ην ππ.αξ.πξση.45695/20-7-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ».  

13. Σε ζπγρώλεπζε ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ: Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ 
Κξαληδίνπ, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Γήκνπ Κξαληδίνπ, Παηδηθόο ηαζκόο Γ. 
Κξαληδίνπ, Παηδηθόο ηαζκόο Γ. Δξκηόλεο, Πλεπκαηηθό Κέληξν Γ. 
Δξκηόλεο θαη Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Γ. Δξκηόλεο Α. Γθάηζνο θαη ζύζηαζε 
λένπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Ννκηθό Πξόζσπν Κνηλσληθήο 
Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο» 
(ΦΔΚ 680/Β΄/28-4-2011). 

14. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ 
Κνηλσληθήο πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο Γήκνπ 
Δξκηνλίδαο (ΦΔΚ 323/Β΄/6-2-2018) θαη ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 546/02-09-
2020 βεβαίσζε ηεο πξνέδξνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ πεξί θελώλ 
ζέζεσλ. 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 545/2-9-2020 Βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΝΠΓΓ 
πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ 
ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο. 

16. Σν από 15-09-2020 email ηνπ ΝΠΓΓ ζρεηηθά κε ηε δηεύζπλζε ηνπ 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 
αηηήζεσλ. 
 

 

Αλαθνηλώλεη 
 



Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηώλ (3) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή 
παξνδηθώλ αλαγθώλ  ηνπ  ΝΠΓΓ «Ννκηθό Πξόζσπν Κνηλσληθήο 
Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο», 
πνπ εδξεύεη ζην Κξαλίδη ηνπ Ν. Αξγνιίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, 
αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ 
αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη 
ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθό
ο 

ζέζεο 
Τπεξεζία 

Έδξα 
ππεξεζίαο 

Δηδηθόηεηα 
Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

100 

Ν.Π.Γ.Γ.  
«Ννκηθό Πξόζσπν Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο 

 Γήκνπ Δξκηνλίδαο» 

 
(Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Παηδηθώλ 

ηαζκώλ Κξαληδίνπ θαη Δξκηόλεο) 

 

ΚΡΑΝΙΓΙ 
 

(Γ. 
Δξκηνλίδαο) 

*ΣΔ   

ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΧΝ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο 
11 κήλεο (θαη 
όρη πέξαλ ηεο 

31.7.2021) 

1 

 
 

101 

 

Ν.Π.Γ.Γ.  
«Ννκηθό Πξόζσπν Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο 

 Γήκνπ Δξκηνλίδαο» 
 

(Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Παηδηθώλ 
ηαζκώλ Κξαλδίνπ θαη Δξκηόλεο) 

  

 
 

ΚΡΑΝΙΓΙ 
 

(Γ. 
Δξκηνλίδαο) 

 
 

*ΤΔ ΚΑΘΑΡΙΣΧΝ - 

ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΧΝ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο 
11 κήλεο (θαη 
όρη πέξαλ ηεο 

31.7.2021 

1 

102  

Ν.Π.Γ.Γ.  
«Ννκηθό Πξόζσπν Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο 

 Γήκνπ Δξκηνλίδαο» 

 
 

ΚΡΑΝΙΓΙ   

(Γ. 
Δξκηνλίδαο) 

ΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  

8 κήλεο 1 

 
 

*Οη επηιεγέληεο/είζεο (ησλ θσδ. ζέζεσλ 100 θαη 101)  νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ πξόζιεςε ζηνλ Φνξέα πηζηνπνηεηηθό πγείαο 
ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. Τ1α/Γ.Π.νηθ76785 (ΦΔΚ 3758/η.Β΄/25-10-
2017) Τπνπξγηθή Απόθαζε. 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 



ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

100 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΙ  ή ην 
νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή 
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδώλ 
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα 
πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
 

101 
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997). 

102 

α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 
β)Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) 
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ 

 
 
 

                       Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό 
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε  
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (npkpappderm@yahoo.gr) είηε ηαρπδξνκηθά 
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε 
δηεύζπλζε: 

Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη 

Παηδείαο Γήκνπ Δξκηνλίδαο, Μ.Μεξθνύξε 11, Κξαλίδη, Σ.Κ. 213 00, ππόςε 

θαο Άλλαο Καηζνπξάλε (ηει. επηθνηλσλίαο: 2754360001-2754360030).   

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην 
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία 
πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζα 
πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή 
ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο 
κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΣΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ 
θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη 
απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη 
απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

mailto:npkpappderm@yahoo.gr


Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο 
(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο 
αλάξηεζήο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζηα παξαξηήκαηα απηήο, ζην 
ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο 
θαη ζην δηθηπαθό ηόπν απηνύ (www ermionida.gr), εθόζνλ ε αλάξηεζε 
είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ 
πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ 
απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα  (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε 
ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην 
δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από 
ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ β) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  
Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα 
ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα 
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ 
(ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02.12.2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) 
νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε 
θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε 
ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ 
ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία επηινγήο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, 
αιιά θαη ζην Δηδηθό Παξάξηεκα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Η/Τ κε 
ζήκαλζε έθδνζεο «17.09.2020», κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ 
αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: 
Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

  ΚΟΤΣΟΤΒΑΛΗ 
ΓΑΜΙΑΝΟ  

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 (Αρ. πρωτ. 

547/02.09.2020) έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧ0ΟΛΤΞ-

ΕΚΣ) 


