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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1Α/2020 

Για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5050842,  
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 

 «Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». 
 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 

 
  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) και του άρθρου 
64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α΄/7-2-2019). 

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) Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (133/τ.Α΄/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 
Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την 
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 
παρ.2 του ν.4636/2019 (ΦΕΚ Α΄ 169 και ΦΕΚ Α΄ 173 – διορθώσεις σφαλμάτων) «Περί Διεθνούς 
Προστασίας και άλλες διατάξεις», και ισχύει. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 

  
Αθήνα, 22.06.2020 

Αριθ. Πρωτ.: οικ.6266 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
FAX: 
Ταχ. Δ/νση: 
Ταχ. Κώδ.: 
Email: 

Κ.ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 
213.136.1255-1367 
213.136.1236                                     
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2 
105 63 
k.tzortzakis@migration.gov.gr 
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6) Τις διατάξεις του ν. 4686/2020 «Βελτίωση της μετανάστευσης νομοθεσίας, τροποποίησης 
διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α΄169), 4375/2016), (Α΄51), 4251/2014 (Α΄80) και άλλες 
διατάξεις)» (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/12-05-2020). 

7) Τις διατάξεις  του Π.Δ. 122/2017 (ΦΕΚ Α’ 149)  «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8) Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 13/4/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84/13-4-2020), όπως 
κυρώθηκε με το Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/ Α΄/30-5-2020).  

9) Τις διατάξεις  του Π.Δ. 4/2020 (ΦΕΚ 4 /τ.Α΄/15-01-2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 

10) Τις διατάξεις  του Π.Δ. 6/2020 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/15-01-2020) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού». 

11) Τις διατάξεις  του Π.Δ.9/2020 (ΦΕΚ 10/τ.Α΄/24-01-2020) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου», 

12) Τις διατάξεις  του Π.Δ.18/2020 (ΦΕΚ34/τ.Α΄/19-02-2020) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και 
Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου». 

13) Την παρ. κδ του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 8 
του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/15.02.2016). 

14) Τις διατάξεις της 49/23.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 213/τ.Α') «Παράταση της 
ισχύος της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα». 

15) Την υπ’ αριθμ. 6073/28.8.2018 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 527 ) υπουργική απόφαση  διορισμού Διευθυντή στην 
Αρχή Προσφυγών. 

16) Την υπ’ αριθμ.7337/29.7.2019 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 498) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 
Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη». 

17) Την με αριθμ. 2015/6.9.2019 (ΦΕΚ τ.Β΄/3522) απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014 
- 2020». 

18) Την με αριθμ. 25987/25.11.2019 (ΦΕΚ τ.Β΄/4284)  απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών – Προσαρμογή προς τις διατάξεις των 
άρθρων 92 έως και 107 και 116 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169)». 

19) Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ.C(2019)4142 από  
28.05.2019 απόφαση. 

20) Την υπ’αριθμ. πρωτ. 2689/Φ.19/08-11-2019 Πρόσκληση με Κωδικό:036 της Υπεύθυνης Αρχής 
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Αρχή Προσφυγών, για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου «1 – Άσυλο / Υποδοχή», Εθνικού Στόχου 1 – 
«Υποδοχή/άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΤΑΞΗΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ. 

21) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2821/Φ.19/26-11-2019 (ΑΔΑ:6ΧΔ046ΜΤΛΒ-ΡΧΞ) Συμφωνία Επιδότησης για την 
Ένταξη της Δράσης «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
της» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5050842 από το Εθνικό Πρόγραμμα “Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
ένταξης 2014-2020”», όπως τροποποιήθηκε με την 3026/Φ.19/17-12-2019 (ΑΔΑ:69ΝΓ46ΜΤΛΒ-ΣΤΙ) 
και την 1071/Φ.19/04.06.2020 (ΑΔΑ: Ψ37Ι46ΜΔΨΟ-ΡΙΡ) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης. 

22) Το από 26.11.2019 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (με Α.Α έκδοσης 1.0) με  τίτλο «Ενίσχυση της 

Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της», με κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS) 

5050842, όπως τροποποιήθηκε  με το από 29.05.2020 (με Α.Α έκδοσης 2.0) εγκεκριμένο Τεχνικό 

Δελτίο Πράξης. 
23) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27890/2019/16.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΤΒΟ46ΜΤΛΒ-ΡΞΩ) απόφαση της Διευθύντριας 

της Αρχής Προσφυγών «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Έργου (Α/Α) "Ενίσχυση της Αρχής 
Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050842» 
όπως τροποποιήθηκε με την 13461/2020/05.06.2020 (ΑΔΑ:. 6Θ0Π46ΜΔΨΟ-375). 

24) Την υπ’ αριθμ. 2246/05.03.2020 (ΦΕΚ τ.Β΄/714) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και παροχή εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου». 

25) Την υπ’αριθ.Ε7552 ΤΡΟΠ.0 (με αριθ.πρωτ.:58714/10.06.2020-ΑΔΑ:ΨΟΡΥ46ΜΤΛΡ-Κ7Α)απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών 
μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της» στη ΣΑΕ 755/2 του Προγράμματος Δημόσιων 
Επενδύσεων του έργου 2019ΣΕ75520003.  
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26) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.1145/6.2.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου «Κατανομή 
εγκριθέντος αριθμού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου κατά την χρονική περίοδο 2020-2021 στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου 
Μετανάστευσης & Ασύλου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.5890/15.06.2020 απόφαση 
Κατανομή του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου. 

27) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14149/15.6.2020 έγγραφο της Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών σχετικά με την 
αναγκαιότητα των πρόσθετων προσόντων των ειδικοτήτων της παρούσας ανακοίνωσης. 

28) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 566/17.06.2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου περί εξασφάλισης των πιστώσεων που αφορούν 
στη μισθοδοσία και στις εργοδοτικές εισφορές του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 
ανακοίνωσης  καθώς και στα έξοδα των δημοσιεύσεων αυτής  στο τύπο. 

29) Το υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ.6267/22.06.2020  έγγραφο της  Προϊσταμένης της  Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου με αίτημα την 
επανέγκριση της ΣΟΧ1/2020 ανακοίνωσης, την εκ νέου αποστολή αυτής  διορθωμένης,  με νέο αριθμό 
πρωτοκόλλου καθώς και συμπληρωματικών  δικαιολογητικών για την έγκρισή της.  

 
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) 
ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου 
Μετανάστευσης & Ασύλου, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας που εδρεύει στην Αθήνα του    
ν. Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, τόπο 
απασχόλησης, ειδικότητα, 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 
Τόπος 

απασχόλησης 
Ειδικότητα 

 
Διάρκεια 

σύμβασης 
 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

 
ΑΘΗΝΑ 

Φιλοξένου-2 
(Δήμος Αθηναίων)  

Ν. Αττικής 

ΠΕ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
Από την 

ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης και 
για διάρκεια  

ισόχρονη με την 
διάρκεια  του 
εκτελούμενου 

προγράμματος έως 
30-04-2021* 

2 

102 

ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

ΑΘΗΝΑ 
Φιλοξένου-2 

(Δήμος Αθηναίων)  
Ν. Αττικής 

ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης και 
για διάρκεια  

ισόχρονη με την 
διάρκεια  του 
εκτελούμενου 

προγράμματος έως 
30-04-2021* 

 
 

2 
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103 

ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

ΑΘΗΝΑ 
Φιλοξένου 2 

(Δήμος Αθηναίων)  
Ν. Αττικής 

ΠΕ  
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης και 
για διάρκεια  

ισόχρονη με την 
διάρκεια  του 
εκτελούμενου 

προγράμματος έως 
30-04-2021* 

2 

104 

ΑΡΧΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

ΑΘΗΝΑ  
Φιλοξένου 2 

(Δήμος Αθηναίων) 
Ν. Αττικής 

 
ΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

Από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 

της σύμβασης και 
για διάρκεια  

ισόχρονη με την 
διάρκεια  του 
εκτελούμενου 

προγράμματος έως 
30-04-2021* 

24 

 
Με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλισθεί οι απαραίτητες πιστώσεις.* 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Περαιτέρω, λόγω επικείμενης μετεγκατάστασης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών το σύνολο 

ή μέρος των  προσλαμβανόμενων υποψηφίων, για τους Κωδικούς Θέσεων 101,102,103 &104  

ενδέχεται να μετακινηθεί για ένα χρονικό διάστημα της σύμβασής τους ή  έως τη λήξη αυτής σε νέο κτίριο 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στη Θηβών 196-198 του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 

της περιφερειακής ενότητας Πειραιά  Περιφέρειας Αττικής, αναλόγως των Υπηρεσιακών Αναγκών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 

Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή 

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή 

Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 

Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογίας  ή Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής 

Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων 

(Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή 

Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή 

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις :α) 

Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και 

Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών 

ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης 

και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων   ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή  

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή 

Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών  ή  Πολιτικής 

Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 

2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας 

και Συστημάτων Παραγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής 

Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  ή Μαθηματικών με κατεύθυνση 

Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

 

102  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 
ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης 
Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με 
εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση 
Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ  ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ΑΕΙ ή 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) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

103 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση 
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 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) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

 

 

 

104 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε 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) 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας 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,  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
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Οι υποψήφιοι/ες  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

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

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ( ΠΕ) & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΔΕ) 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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 των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

101, 102, 103 & 
104 

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 ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας. 

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 ΔΕ με το 20) 

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

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 
 

        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, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”) 
 
ποσοστό αναπηρίας 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μονάδες 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με  σήμανση 
έκδοσης «02.12.2019», (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  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (jobs@migration.gov.gr) όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα 
ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», 
με  σήμανση έκδοσης «02.12.2019», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω 
Παραρτήματος εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του 
Παραρτήματος αυτού. 

       ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH:  

• Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 
αιτήσεις δεν  γίνονται δεκτές. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση,   πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν 

επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» και ειδικότερα στην τελευταία 

ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  

• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους 

επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.  

 • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να υποβάλλονται τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/ 

3.2.2017απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία17 και 

18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης  «02.12.2019»). 

 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς 

επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019». 

 
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 Αττικής  εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία 
εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 
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Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης 
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «20-05-2020» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση 
έκδοσης «20-12-2019» να γίνει στην Αρχή Προσφυγών στην Αθήνα (Φιλοξένου 2, Αθήνα), στo νέο κτίριο 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Θηβών 196-198) και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας 
μας  (//https:www.migration.gov.gr/),όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις  καθώς και στο χώρο 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και  Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 
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.6 και να την 
υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   (jobs@migration.gov.gr).  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως 

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν  γίνονται 

δεκτές. 

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). 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 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 στην Αρχή Προσφυγών στην Αθήνα (Φιλοξένου 2, Αθήνα), στo νέο κτίριο του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Θηβών 196-198), στο δικτυακό τόπο της υπηρεσία μας  
((//https:www.migration.gov.gr/), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις  καθώς και στο χώρο 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 
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. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του 

φορέα μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της 

παρούσας  στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό  της  υπηρεσίας μας 
(//https:www.migration.gov.gr/), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών 
Φορέων → 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 → Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί 
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών 
Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η Υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει 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 

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 (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός 
ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός βασικού τίτλου 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 δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης 

οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με 

βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους 

σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 

Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης καθώς και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην 
περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή 
Έργων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.  

 
 
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 στα καταστήματα των γραφείων μας και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας, 

(//https:www.migration.gov.gr/),  τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα 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 υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ  στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) 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» στο 

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 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 στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των 
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων 
κατάταξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 
την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση 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 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 «02.12.2019», το οποίο 
περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο 
ασεπ ΣΟΧ.6, 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, αλλά και στα Ειδικά 
Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «20-05-2020» και (Α2) 
Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «20-12-2019», 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 →Πολίτες →Έντυπα → Διαδικασίες 
→Διαγωνισμών φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

 

 

O Υπουργός 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
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