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7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ2/2017 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων 
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης  

(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017) 
 

         Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  Γ.Ν. ΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 
άρθρων: 63 του Ν. 4430/2016, 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και 107 του Ν. 4461/2017. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

3. Την από 10-07-2017 Οικονοµοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται µε τη σύναψη των συµβάσεων 
εργασίας του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016 σε σύγκριση µε άλλα µέσα.  

4. Την υπ' αριθµ.: 977 (Συνεδρίαση στις 26/14-09-2017, Θέµα: 4ο ) Απόφαση του Ενιαίου Διοικητικού Συµβουλίου του ΠΑ.Γ.Ν.Η. – 
Γ.Ν.΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄ µε την οποία αιτιολογείται η συνδροµή της απρόβλεπτης και επείγουσας περίστασης για πρόσληψη 
προσωπικού κατά τις διατάξεις του αρθρ. 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017. 

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1235/τ. Γ΄/11-04-2012). 
6. Την από 10-07-2017 βεβαίωση δέσµευσης πιστώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.:15374/15-9-2017 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση δέσµευσης πιστώσεων της Προϊσταµένης της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του  ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν.΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ  για την πρόσληψη του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης. 
8. Την υπ’  αριθµ. πρωτ.:15622/20-09-2017 βεβαίωση του Διευθυντή  Διοικητικού (τµήµα οικονοµικό) σχετικά µε την δέσµευση του 

απαιτούµενου ποσού για τα επόµενα δύο έτη (2018-2019) στον κατάλληλο χρόνο για την πληρωµή του προσωπικού που θα 
προσληφθεί µε την παρούσα Ανακοίνωση. 

 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόµων για την 
αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  Γ.Ν. 
΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄, που εδρεύει στο Ηράκλειο- Κρήτης, 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 Διάρκεια σύµβασης Αριθµός 

ατόµων 

101 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Γ.Ν. ΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΕ  
Καθαριστών-τριών 

Από την 
ηµεροµηνία 

υπογραφής  της 
σύµβασης (και όχι 
πριν από την                  
01-01-2018)  

και για 24 µήνες 
 (35 ώρες 
εβδοµαδιαίως και 
εξαήµερη 
απασχόληση) 
 

61 

102 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Γ.Ν.΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

*ΥΕ  
Τραπεζοκόµων 

Από την 
ηµεροµηνία 

υπογραφής  της 
σύµβασης (και όχι 
πριν από την                  
01-01-2018)  

και για 24 µήνες 
 

 (8ωρη απασχόληση 
ηµερησίως για 5 

9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύµβασης Αριθµός 

ατόµων 

ηµέρες 
εβδοµαδιαίως) 

103 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Γ.Ν.΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

*ΥΕ  
Λαντζέρηδων/σών 

Από την 
ηµεροµηνία 

υπογραφής  της 
σύµβασης (και όχι 
πριν από την                  
01-01-2018)  

και για 24 µήνες 
(8ωρη απασχόληση 
ηµερησίως για 5 

ηµέρες 
εβδοµαδιαίως) 

2 

104 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

Γ.Ν.΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΥΕ  
Προσωπικό  
Φύλαξης 

Από την 
ηµεροµηνία 

υπογραφής  της 
σύµβασης (και όχι 
πριν από την                  
01-01-2018)  

και για 24 µήνες 
 

(8ωρη απασχόληση 
ηµερησίως για 5 

ηµέρες 
εβδοµαδιαίως) 

 
9 

 
*Προσοχή: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις θέσεις µε κωδικούς 102 και 103 θα   υποβληθούν στις προβλεπόµενες 
Ιατρικές Εξετάσεις. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 7 του            
Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 2527/1997. 

 

102&103 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δηµοτικού Σχολείου) 
ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής. 

 
 
 
 
 

104 

1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
Δηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής. 
2.  Άδεια   εργασίας  Α΄  κατηγορίας   (Ν.3707/08 τ.Α΄) που  εκδίδεται  από  την  
Αστυνοµική Διεύθυνση Νοµού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του 
αιτούντος (σε ισχύ).   

 
 

Οι υποψήφιοι των όλων των ειδικοτήτων (κωδικοί θέσεων 101,102,103&104) πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών και 
να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα  που τους επιτρέπει την εκτέλεση των  καθηκόντων της ειδικότητας που 
επιλέγουν. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (4 µήνες) 
2.  ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ  
3.  ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ [Δεν βαθµολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)] 
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4.   ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 µήνες]  
4.α.  Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 

120 µήνες) 
4.β.  Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 

µήνες) 
5.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% 
6.  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ 
 
Τα ανωτέρω κριτήρια µοριοδοτούνται όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα βαθµολόγησής τους. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 συνεχείς πλήρεις µήνες ανεργίας) 
µήνες 1 2 3 4         
µονάδες 0 0 0 200         

 
 

       2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα ανήλικα τέκνα) 
αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 … 
µονάδες 30 60 90 120 150 … 

 
 

        3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (µόνο για πρόσληψη σε θέσεις ΔΕ) 
κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 
µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 

      4. ΟΜΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (χρόνος έως 240 µήνες) 
      4α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
           (9 µονάδες ανά µήνα και έως 120 µήνες) 

µήνες εµπειρίας 1 2 3 … 118 119 120  

µονάδες 9 18 27 ... 1062 1071 1080  
 

      4β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΤΗΘΕΙΣΑ σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
           (7 µονάδες ανά µήνα και έως 120 µήνες) 

µήνες εµπειρίας 1 2 3 … 118 119 120  

µονάδες 7 14 21 ... 826 833 840  
 

        5. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “3”) 
ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% …              

µονάδες 150 … 180 …              
 

        6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “2”) 
ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% …          

µονάδες 100 … 120 … 134 … 140 …          

*  Σε περίπτωση που συµπίπτει το ίδιο χρονικό διάστηµα οµοειδής µε την εκάστοτε ειδικότητα  απασχόληση σε χώρους παροχής 
πρωτοβάθµιας ή   δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα λαµβάνεται υπόψη η εµπειρία µε 
τα περισσότερα µόρια. 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΥΕ  
 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων  νοείται η οµοειδής µε την εκάστοτε ειδικότητα απασχόληση σε χώρους 
παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε σχέση εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης έργου στο Δηµόσιο  ή τον Ιδιωτικό 
τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα οµοειδή µε το αντικείµενο της εκάστοτε ειδικότητας σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή 
δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας στο Δηµόσιο ή τον Ιδιωτικό τοµέα.  Ο τρόπος απόδειξης αυτής ορίζεται ρητά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
στοιχείο 8 του Παραρτήµατος µε σήµανση έκδοσης 31/03/2017.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

101,102,103 &104 

Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά στοιχείο 8 ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης 
εµπειρίας του από 31-03-2017 Παραρτήµατος Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) 
‘’για την αντιµετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή 
εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 
του Ν. 4461/2017)’’- ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες της ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα Ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης 31/03/2017 ‘’για την αντιµετώπιση  απρόβλεπτων και 
επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 
4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους 
οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα Ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης 31/03/2017‘’για την αντιµετώπιση  απρόβλεπτων και 
επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 
4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήµατος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε 
σήµανση έκδοσης 31-3-2017, ‘’για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή 
εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017. 

 
Η κατάταξη των υποψηφίων που συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που 
αναγράφονται ανωτέρω στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δηµοσίευση 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 Ηρακλείου, 
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 [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε 
σήµανση έκδοσης «31/03/2017» ‘’για την αντιµετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας 
ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’] να 
γίνει στο κατάστηµα  της υπηρεσίας µας  και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος του Δήµου Ηρακλείου, στον 
οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του 
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@ asep.gr είτε στο fax: 210 - 6467728 ή 
213 - 1319188. 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 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:  
Γ.Ν. ΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄, Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο – Κρήτης απευθύνοντάς την στο Τµήµα Διαχείρισης 
Ανθρωπίνου Δυναµικού υπόψιν κου  Καλογιαννάκη Στέλιου και κας Μπορµπουδάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2813-408812 
και 2813-408815).  
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 στο κατάστηµα  της υπηρεσίας µας  και στο χώρο 
των ανακοινώσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος του Δήµου Ηρακλείου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, 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) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό 
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες à  Έντυπα – 
Διαδικασίες à  Διαγωνισµών Φορέων à  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 à  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à  ΑΣΕΠ 
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: 
Πολίτες à  Έντυπα – Διαδικασίες à  Διαγωνισµών Φορέων à  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως 
ισχύει, σε συνδυασµό µε τα άρθρα: 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017 (χρόνος ανεργίας 4 µηνών, γονέας ανηλίκων τέκνων, 
βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, συνολική οµοειδής µε την εκάστοτε ειδικότητα εµπειρία έως 240 µήνες που αποκτήθηκε σε χώρους 
παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα, αναπηρία 
υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόµου).  
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 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 4 µηνών, γονέας ανηλίκων 
τέκνων, βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, συνολική οµοειδής µε την εκάστοτε ειδικότητα εµπειρία έως 240 µήνες που αποκτήθηκε σε 
χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο τοµέα, 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 δεύτερο κριτήριο 
(αριθµός ανηλίκων τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια 
κλήρωση. 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, 
τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα (εντός 5 ηµερών από τη σύνταξή τους) για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) 
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 - 
6467728 ή 213-1319188. 
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 
αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να 
συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού 
παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από 
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθµό του παραβόλου στην ένσταση και να 
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καταβάλει το αντίτιµο του ηλεκτρονικού παραβόλου 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 αποστείλει άµεσα στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν 
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την υπογραφή της σύµβασης 
µετά την κατάρτιση και κύρωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων µε πράξη του αρµοδίου οργάνου διοίκησης του 
φορέα. 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 απασχόλησή 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 εγγεγραµµένους 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 
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)» µε σήµανση έκδοσης «31/03/2017»”για την αντιµετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών 
περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 
4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’, το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης 
δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7, 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.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, 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 à  Πολίτες à  Έντυπα – Διαδικασίες à  Διαγωνισµών φορέων à  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

 
 
Ο Δ/ντής Διοικητικής Υπηρεσίας 
 
         Καµπουράκης Ιωάννης 


