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ΘΔΜΑ: Έγθξηζε Αλαθνίλωζεο 

 

         ρεηηθό έγγξαθν θνξέα: Η αξηζ. ΟΥ1/290/22-03-2021 Αλαθνίλωζε. 

 

Δγθξίλεηαη ε ζπλεκκέλε ζην παξόλ ππ’ αξηζ. ΟΥ1/2021 Αλαθνίλσζε ηνπ 

θνξέα ζαο, θαηόπηλ δηνξζώζεωλ ηνπ ΑΔΠ, γηα ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 

2190/1994, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό  κε ην άξζξν 25 

ηνπ λ. 4440/2016, ην άξζξν 64 ηνπ λ. 4590/2019 (ΦΔΚ 17/η. Α΄/7-2-2019), θαζώο 

θαη ηελ από 30-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, όπωο θπξώζεθε κε ην 

λ. 4684/2020 (ΦΔΚ 86/η. Α΄/25-4-2020). 

Πεξίιεςε ηεο δηνξζωκέλεο αλαθνίλσζεο πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζε δύν 

εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο  ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ, εθόζνλ εθδίδνληαη. 

Ιδηαηηέξσο ηνλίδεηαη, όηη ν θνξέαο ζαο δελ έρεη δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε 

ηξνπνπνίεζεο ή ζπκπιήξσζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο αλαθνίλσζεο, κε πνηλή αθύξσζεο 

απηήο, ρσξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ ΑΣΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα 

εγθξηζνύλ ή όρη  νη  ηπρόλ πξνηεηλόκελεο αιιαγέο.  Σε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία 

απηή ζα πξέπεη λα ιάβεη ρώξα πξηλ ηελ αλσηέξσ δεκνζίεπζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

πεξίιεςεο ζηνλ εκεξήζην ηύπν. 

Ο θνξέαο ζαο έρεη δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εγθξηζείζαο αλαθνίλσζεο, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ην γεγνλόο απηό ζα  πξέπεη λα ιάβεη ρώξα  πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

πεξίιεςήο ηεο ζηνλ εκεξήζην ηύπν θαη κε ηελ ππνρξέσζε ηεο έγγξαθεο, εθ κέξνπο 



ζαο, ελεκέξσζεο ηνπ ΑΣΔΠ, επηζεκαίλνληαο ζρεηηθά όηη ε πεξίιεςε ηεο 

αλαθνίλσζεο δελ έρεη δεκνζηεπζεί. 

        Δπίζεο ζαο ππελζπκίδνπκε όηη:  

α) Με ηελ αλάξηεζε ηεο δηνξζσκέλεο αλαθνίλσζεο αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά 

θαη ην ηζρύνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΣΔΠ «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ 

Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Φξόλνπ (ΣΟΦ)» θαη εθόζνλ απαηηείηαη από ηα νξηδόκελα 

ζηελ νηθεία αλαθνίλωζε θαη ηα ηζρύνληα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΣΔΠ «Δηδηθά 

Παξαξηήκαηα (Α1) Απόδεημεο Φεηξηζκνύ Η/Υ ή/θαη (Α2) Απόδεημεο 

Γισζζνκάζεηαο».  

β) Οη πίλαθεο θαηάηαμεο θαη βαζκνινγίαο ησλ ππνςεθίσλ εθδίδνληαη, γηα 

θάζε θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΣΔΠ [www.asep.gr Αξρηθή Σειίδα  Φνξείο  Έληππα - 

Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ Οξ. Φξόλνπ ΣΟΦ [Βνεζεηηθά Πξνγξάκκαηα 

Καηάηαμεο (ΣΟΦ) θαη Υπνδείγκαηα Καηάηαμεο (γηα Αλαθνηλώζεηο πνπ εθδόζεθαλ 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016  - Πξνζζήθε Κξηηεξίνπ Αλαπεξίαο)] θαη 

ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4590/2019 (ΦΔΚ 17/η.Α’/7-2-2019). 

Τέινο επηζεκαίλεηαη όηη πξέπεη: 

1) Να απνζηείιεηε ζην ΑΣΔΠ απζεκεξόλ, κέζσ ηνπ e-mail πνπ αλαθέξεη ε 

αλαθνίλσζε, ηα πξαθηηθά αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλωζεο θαη αλάξηεζεο ηωλ 

πηλάθωλ θαηάηαμεο ζηo θαηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζ’ απηήλ, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκό 

πξωηνθόιινπ θαη ηελ εκεξνκελία ηεο εγθξηζείζαο αλαθνίλωζεο.  

2) Να ηεξήζεηε ηηο πξνζεζκίεο απνζηνιήο ζην ΑΣΔΠ: α) ηωλ πηλάθωλ 

θαηάηαμεο, ζπλνδεπόκελσλ από ηηο δύν εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ, ηα πξαθηηθά 

αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο θαη ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ηελ (ηηο) απόθαζε 

(απνθάζεηο) πξόζιεςεο, β) ηωλ αηηήζεωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ (ζε 

θσηναληίγξαθα) ηωλ εληζηάκελωλ θαη ηωλ επηιεγέληωλ, ζε πεξίπησζε ελζηάζεσλ,  

ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε ζπλεκκέλε αλαθνίλσζε. 

                                                          Με εληνιή Πξνέδξνπ 

                                              Η Αλαπιεξώηξηα Πξνϊζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο 

 

                                                                      Δππξαμία Λεπζέξε 

   πλ: Γηνξζωκέλε Αλαθνίλωζε 
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