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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ιωάννινα, 29 Νοεμβρίου 2021 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                    

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: - 155195 - 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ AΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 

για την πρόσληψη προσωπικού 

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣ 

 
H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 

για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και 

άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014) «Αποκλειστική προθεσμία για 

τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 

4554/2018, όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του 

νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

και άλλες διατάξεις». 

8. Το Π.Δ. 95/1991 «Σύσταση Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 44/Α΄/18-3-

1991). 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 

Μακεδονίας» (ΦΕΚ 234/Α/27-12-2010). 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 78738/15718/9-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Αναδιοργάνωση της λειτουργίας 
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του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης Ν. Κοζάνης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας». 

11. Την υπ’ αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-

2017) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας ο κος  Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυκάρπου. 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14331/8-2-2021 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα την έγκριση προσλήψεων προσωπικού 

ορισμένου χρόνου στο Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης. 

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/51781/24-3-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί επιβεβαίωσης ύπαρξης πιστώσεων. 

14. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./33/4073/29-4-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 

του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 

Α΄), όπως  ισχύει. 

15. Την υπ’ αριθμ. 57272/26-5-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα: «Καθορισμός του αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με τη ΣΟΧ 

2/2021 για εργασία στο Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης». 

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 1186/17-6-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας 

ανακοίνωσης. 

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 135080/22-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, με θέμα: «Πιστώσεις πρόσληψης εποχικού 

προσωπικού (ΙΔΟΧ) στο Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης Ν. Κοζάνης έτους 

2022». 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης, που εδρεύει 
στην Βλάστη του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, 
ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, 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  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

103 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας  

(για το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και 
Εκπαίδευσης Βλάστης) 

Βλάστη  
(Δ. Εορδαίας) 

Περιφερειακή Ενότητα 
Κοζάνης  

YE 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Εργάτες/τριες 
χειρώνακτες) 

8 μήνες 6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 
4765/2021). 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την 
υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (stamkos@apdhp-dm.gov.gr), είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη κ. Ιωάννη 
Στάμκου (τηλ. επικοινωνίας: 2461350182). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και 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 αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της 
είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (έδρα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. 
Μακεδονίας) και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.apdhp-dm.gov.gr), στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας στην Κοζάνη, στο κατάστημα του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης 
και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Ιωαννιτών, Κοζάνης 
και Εορδαίας, 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) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας 
μας (www.apdhp-dm.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. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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