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ΘΕΜΑ: Έγκριση Ανακοίνωσης 
Σχετικό έγγραφο φορέα: 10761/05-08-2020 

 
 
Εγκρίνεται η συνημμένη στο παρόν υπ’ αριθμ. πρωτ. 10752/05-08-2020 ΣΟΧ 7/2020 
Ανακοίνωση του φορέα σας, κατόπιν διορθώσεων του Α.Σ.Ε.Π., για σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 παρ. 3 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 74 του 
Ν. 4430/2016. 
 
Περίληψη της διορθωμένης ανακοίνωσης πρέπει να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες 
ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες των νομών Αττικής, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, 
Λασιθίου και Χανίων, εφόσον εκδίδονται. 
 
Ιδιαιτέρως τονίζεται, ότι ο φορέας σας δεν έχει δικαίωμα οποιασδήποτε 
τροποποίησης ή συμπλήρωσης του κειμένου της ανακοίνωσης, με ποινή ακύρωσης 
αυτής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να 
εγκριθούν ή όχι οι τυχόν προτεινόμενες αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την ανωτέρω δημοσίευση του κειμένου της 
περίληψης στον ημερήσιο τύπο. 
 
Ο φορέας σας έχει δικαίωμα ακύρωσης της εγκριθείσας ανακοίνωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα πριν τη δημοσίευση της 
περίληψής της στον ημερήσιο τύπο και με την υποχρέωση της έγγραφης, εκ μέρους 
σας, ενημέρωσης του Α.Σ.Ε.Π., επισημαίνοντας σχετικά ότι η περίληψη της 
ανακοίνωσης δεν έχει δημοσιευθεί. 
 
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι:  

      α) Με την ανάρτηση της διορθωμένης ανακοίνωσης αναρτάται υποχρεωτικά και το 
ισχύον στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές 
Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» και, εφόσον 



απαιτείται από τα οριζόμενα στην οικεία ανακοίνωση, τα ισχύοντα στην 
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. «Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ ή/και 
(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας». 

 
       β) Οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων εκδίδονται, για κάθε 

κατηγορία εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (διαδρομή: Αρχική Σελίδα → ΦΟΡΕΙΣ → Έντυπα - 
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ → Βοηθητικά 
Προγράμματα Κατάταξης (ΣΟΧ) και Υποδείγματα (για ανακοινώσεις που εκδόθηκαν 
για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, 
Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
Ν.2190/1994 και του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016). 

 
Τέλος επισημαίνεται ότι πρέπει: 
 
1)  Να αποστείλετε στο Α.Σ.Ε.Π. αυθημερόν, μέσω του e-mail ή του fax που 

αναφέρει η ανακοίνωση, τα πρακτικά ανάρτησης της ανακοίνωσης και 
ανάρτησης των πινάκων κατάταξης στα καταστήματα που ορίζονται σ’ αυτήν, 
αναφέροντας σε καθένα από αυτά τον αριθμό πρωτοκόλλου και την 
ημερομηνία του φορέα που αναγράφεται στην εγκριθείσα ανακοίνωση.  
 

2)  Να τηρήσετε τις προθεσμίες αποστολής στο Α.Σ.Ε.Π.: α) των πινάκων 
κατάταξης, συνοδευόμενων από τις δύο εφημερίδες των νομών Αττικής, 
Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Λασιθίου και Χανίων, τα πρακτικά ανάρτησης της 
ανακοίνωσης και των πινάκων κατάταξης και την (τις) απόφαση (αποφάσεις) 
πρόσληψης, β) των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενισταμένων σε 
περίπτωση ενστάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη 
ανακοίνωση.  

 
 

 
        Με εντολή Προέδρου 

            Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                               της Διεύθυνσης Προκηρύξεων 

 
 
 
                     Δέσποινα Σιμιτζόγλου 

 
 
Συν: Διορθωμένη Ανακοίνωση 
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