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ɁɃɀɃɆ ŪȺɆɆȷȿɃɁȽȾȼɆ               ȷɟɘɗɛ. ɄɟɤŰ.            5192  
ȹȼɀɃɇȽȾɃ ȽȹɅɈɀȷ                        ȷ.ȹ.ȷ.         
ȹȼɀɃɇȽȾɃ ȸɅȺūɃȾɃɀȺȽɃ                                                  
ŪȺɆɆȷȿɃɁȽȾȼɆ 
çȷũȽɃɆ ɆɇɈȿȽȷɁɃɆ   

           

 
 

 

ȷɁȷȾɃȽɁɋɆȼ ɡˊ' Ŭɟɘɗɛ. ɆɃɉ  1/2016 

ɔɘŬ Űɖ ůɨɜŬɣɖ ɆɈɀȸȷɆȼɆ ȺɅũȷɆȽȷɆ ɃɅȽɆɀȺɁɃɈ ɉɅɃɁɃɈ 

 
 

ɇɃ ȹȼɀɃɇȽȾɃ ȸɅȺūɃȾɃɀȺȽɃ ŪȺɆɆȷȿɃɁȽȾȼɆ 
çɃ ȷũȽɃɆ ɆɇɈȿȽȷɁɃɆè 

 
 
 

ȰɢɞɜŰŬɠ ɡˊɧɣɖ: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 /τ.Α΄/3-4-1994), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/7-6-2010), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ Α΄/14-3-2012). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 

74/τ.Α΄/26-3-2014).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 

3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
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2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση 

της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014). 

6. Την υπ’ αριθμ. 63/09-03-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. του Δημοτικού 

Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης « Ο Άγιος Στυλιανός» με θέμα: «Προγραμματισμός 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

έτους 2016 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».  

7. Την υπ’ αριθμ. 19628/06-04-2016 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Ίδρυμα Δημοτικό 

Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» Ν. Θεσσαλονίκης (η 

προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα)», για το έτος 2016. 

8. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-07-2016 Απόφαση της Επιτροπής του 

άρθρου  2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/τ Α΄/28-12-2006), όπως  ισχύει, 

με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη έξι (6) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11360/26-07-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 

κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους» 

9. Την υπ΄ αριθμ. 213/04-08-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» με θέμα: «Καθορισμός του αριθμού 

και των ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου έτους 2016 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους». 

10. Το υπ΄ αριθμ. 55913/30-09-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αριθμ. 213/2016 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης « 

Ο Άγιος Στυλιανός». 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης  

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/24-2-2012). 

12. Την υπ’ αριθμ. 5085/10-10-2016 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του            

Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» για την ύπαρξη                 

των σχετικών πιστώσεων.   
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ȷɜŬəɞɘɜɩɜŮɘ 
 

ɇɖɜ ˊɟɧůɚɖɣɖ, ɛŮ ůɨɛɓŬůɖ ŮɟɔŬůɑŬɠ ɘŭɘɤŰɘəɞɨ ŭɘəŬɑɞɡ ɞɟɘůɛɏɜɞɡ 
ɢɟɧɜɞɡ, ůɡɜɞɚɘəɎ ɏɝɘ (6) ŬŰɧɛɤɜ ɔɘŬ Űɖɜ əɎɚɡɣɖ Ůˊɞɢɘəɩɜ ɐ 
ˊŬɟɞŭɘəɩɜ ŬɜŬɔəɩɜ Űɞɡ ȹɖɛɞŰɘəɞɨ ȸɟŮűɞəɞɛŮɑɞɡ ŪŮůůŬɚɞɜɑəɖɠ çɃ 
ȷũȽɃɆ ɆɇɈȿȽȷɁɃɆè  ˊɞɡ ŮŭɟŮɨŮɘ ůŰɖ ŪŮůůŬɚɞɜɑəɖ əŬɘ ůɡɔəŮəɟɘɛɏɜŬ 
Űɞɡ Ůɝɐɠ, ŬɜɎ ɡˊɖɟŮůɑŬ, ɏŭɟŬ, ŮɘŭɘəɧŰɖŰŬ əŬɘ ŭɘɎɟəŮɘŬ ůɨɛɓŬůɖɠ, 
Ŭɟɘɗɛɞɨ ŬŰɧɛɤɜ (ɓɚ. ɄȽɁȷȾȷ ȷ), ɛŮ ŰŬ ŬɜŰɑůŰɞɘɢŬ ŬˊŬɘŰɞɨɛŮɜŬ (ŰɡˊɘəɎ 
əŬɘ Űɡɢɧɜ ˊɟɧůɗŮŰŬ) ˊɟɞůɧɜŰŬ (ɓɚ. ɄȽɁȷȾȷ ȸ): 

 
ɄȽɁȷȾȷɆ ȷ: ŪȺɆȺȽɆ ȺɄɃɉȽȾɃɈ ɄɅɃɆɋɄȽȾɃɈ (ŬɜɎ əɤŭɘəɧ ɗɏůɖɠ) 

Ⱦɤŭɘəɧɠ 
ɗɏůɖɠ 

ɈˊɖɟŮůɑŬ 
ȰŭɟŬ 

ɡˊɖɟŮůɑŬɠ 
ȺɘŭɘəɧŰɖŰŬ 

ȹɘɎɟəŮɘŬ 
ůɨɛɓŬůɖɠ 

ȷɟɘɗɛɧɠ 
ŬŰɧɛɤɜ 

101 

Δημοτικό 
Βρεφοκομείο 
Θεσσαλονίκης               
«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Θεσσαλονίκη 
ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόμων 
8 μήνες 5 
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Δημοτικό 
Βρεφοκομείο 
Θεσσαλονίκης               
«Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Θεσσαλονίκη 

 
 

ΥΕ Εργατοφυλάκων  
 
 

 
8 μήνες 

 
1 

 
ɄȽɁȷȾȷɆ ȸ: ȷɄȷȽɇɃɈɀȺɁȷ ɄɅɃɆɃɁɇȷ (ŬɜɎ əɤŭɘəɧ ɗɏůɖɠ) 

Ⱦɤŭɘəɧɠ ɗɏůɖɠ 
ɇɑŰɚɞɠ ůˊɞɡŭɩɜ  

əŬɘ  
ɚɞɘˊɎ ŬˊŬɘŰɞɨɛŮɜŬ (ŰɡˊɘəɎ & Űɡɢɧɜ ˊɟɧůɗŮŰŬ) ˊɟɞůɧɜŰŬ 
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ȾɈɅȽȷ ɄɅɃɆɃɁɇȷ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 
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ȾɈɅȽȷ ɄɅɃɆɃɁɇȷ: 

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 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. 
 



 

Σελίδα 4 από 9 

 
 
ɄɅɃɆɃɉȼ: ɆɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɞ Ɏɟɗɟɞ 20 çȷˊɞəɚŮɘůŰɘəɐ ˊɟɞɗŮůɛɑŬ ɔɘŬ Űɖ ůɨɜŬɣɖ 

ůɡɛɓɎůŮɤɜ ɏəŰŬəŰɞɡ ˊɟɞůɤˊɘəɞɨè Űɞɡ Ɂ. 4305/2014 (ūȺȾ 237/Ű. ȷȭ/31-10-2014) ɖ 

ˊɟɧůɚɖɣɖ ˊɟɞůɤˊɘəɞɨ ɘŭɘɤŰɘəɞɨ ŭɘəŬɑɞɡ ɞɟɘůɛɏɜɞɡ ɢɟɧɜɞɡ ůɡɜŰŮɚŮɑŰŬɘ 

ɡˊɞɢɟŮɤŰɘəɎ ŮɜŰɧɠ ŬˊɞəɚŮɘůŰɘəɐɠ ˊɟɞɗŮůɛɑŬɠ ɏɝɘ (6) ɛɖɜɩɜ Ŭˊɧ Űɖɜ ɏəŭɞůɖ Űɖɠ 

ŮɔəɟɘŰɘəɐɠ ŬˊɧűŬůɖɠ Űɖɠ ȺˊɘŰɟɞˊɐɠ Űɖɠ ˊŬɟ. 1 Űɞɡ Ɏɟɗɟɞɡ 2 Űɖɠ ɄɈɆ: 33/2006. 

ɀŮŰɎ Űɖɜ ˊŬɟɏɚŮɡůɖ Űɖɠ ˊɟɞɗŮůɛɑŬɠ ŬɡŰɐɠ ɞɘ ůɡɛɓɎůŮɘɠ ŭŮɜ ŮˊɘŰɟɏˊŮŰŬɘ ɜŬ 

ůɡɜŬűɗɞɨɜ əŬɘ ŬˊŬɘŰŮɑŰŬɘ Ůə ɜɏɞɡ ɡˊɞɓɞɚɐ ŬɘŰɐɛŬŰɞɠ ɔɘŬ ɏəŭɞůɖ ŮɔəɟɘŰɘəɐɠ 

ŬˊɧűŬůɖɠ. 

 
 

Η Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
 
 

ȸȷŪɀɃȿɃũȼɆȼ ȾɅȽɇȼɅȽɋɁ 
 

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

 
 

 
ɄȽɁȷȾȷɆ ȸȷŪɀɃȿɃũȼɆȼɆ ȾɅȽɇȼɅȽɋɁ 

 

  1. ɉɅɃɁɃɆ ȷɁȺɅũȽȷɆ (200 ɛɞɜɎŭŮɠ ɔɘŬ 4 ɛɐɜŮɠ ŬɜŮɟɔɑŬɠ əŬɘ 75 ɛɞɜɎŭŮɠ ŬɜɎ ɛɐɜŬ ŬɜŮɟɔɑŬɠ Ɏɜɤ Űɤɜ 4 ɛɖɜɩɜ, ɛŮ ŬɜɩŰŬŰɞ ɧɟɘɞ Űɞɡɠ 12 ɛɐɜŮɠ) 

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. ɐ 3. ɄɃȿɈɇȺȾɁɃɆ ȼȭ ɇȺȾɁɃ ɄɃȿɈɇȺȾɁȼɆ ɃȽȾɃũȺɁȺȽȷɆ (50 ɛɞɜɎŭŮɠ ɔɘŬ əɎɗŮ Űɏəɜɞ) 

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αφορά ɛɧɜɞ τις ειδικές περιπτώσεις ˊɞɚɡŰŮəɜɑŬɠ με τρία (3) τέκνα     

 
        4. ɐ 5. ɇɅȽɇȺȾɁɃɆ ȼȭ ɇȺȾɁɃ ɇɅȽɇȺȾɁȼɆ ɃȽȾɃũȺɁȺȽȷɆ (40 ɛɞɜɎŭŮɠ ɔɘŬ əɎɗŮ Űɏəɜɞ) 

αριθμός τέκνων 3           

μονάδες 120           

 

       6. ȷɁȼȿȽȾȷ ɇȺȾɁȷ (30 ɛɞɜɎŭŮɠ ɔɘŬ əŬɗɏɜŬ Ŭˊɧ ŰŬ ŭɨɞ ˊɟɩŰŬ ŰɏəɜŬ əŬɘ 50 ɛɞɜɎŭŮɠ ɔɘŬ Űɞ ŰɟɑŰɞ) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

        7. ɐ 8. ũɃɁȺȷɆ ȼȭ ɇȺȾɁɃ ɀɃɁɃũɃɁȺɌȾȼɆ ɃȽȾɃũȺɁȺȽȷɆ (50 ɛɞɜɎŭŮɠ ɔɘŬ əɎɗŮ Űɏəɜɞ)  

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

        9. ȸȷŪɀɃɆ ȸȷɆȽȾɃɈ ɇȽɇȿɃɈ  (ɔɘŬ ɄȺ əŬɘ ɇȺ ɞɘ ɛɞɜɎŭŮɠ Űɞɡ ɓŬůɘəɞɨ ŰɑŰɚɞɡ ɛŮ 2 ŭŮəŬŭɘəɎ ɣɖűɑŬ ˊɞɚɚŬˊɚŬůɘɎɕɞɜŰŬɘ ɛŮ Űɞ 40, Ůɜɩ ɔɘŬ ȹȺ ɛŮ Űɞ 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. ȺɀɄȺȽɅȽȷ (7 ɛɞɜɎŭŮɠ ŬɜɎ ɛɐɜŬ ŮɛˊŮɘɟɑŬɠ əŬɘ ɏɤɠ 60 ɛɐɜŮɠ) 

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 
 

 
 
 

 ȸȷŪɀɃȿɃũɃɈɀȺɁȼ ȺɀɄȺȽɅȽȷ ɈɄɃɊȼūȽɋɁ ȾȷɇȼũɃɅȽȷɆ ɇȺ   

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με 

σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 

καθήκοντα ή έργα ůɡɜŬűɐ ɛŮ Űɞ ŬɜŰɘəŮɑɛŮɜɞ Űɖɠ ˊɟɞɠ ˊɚɐɟɤůɖ ɗɏůɖɠ. 
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ȾɋȹȽȾɃɆ ŪȺɆȺɋɁ ȺɀɄȺȽɅȽȷ ȾȷȽ ɇɅɃɄɃɆ ȷɄɃȹȺȽɂȼɆ 
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη ɛŮŰɎ Űɖ ɚɐɣɖ Űɞɡ ɓŬůɘəɞɨ ŰɑŰɚɞɡ 

ůˊɞɡŭɩɜ με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 

επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ˊŮɟɑˊŰɤůɖ 

ȸ ɐ Ⱥɘŭɘəɏɠ ˊŮɟɘˊŰɩůŮɘɠ ŬˊɧŭŮɘɝɖɠ ŮɛˊŮɘɟɑŬɠ του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

ȸȷŪɀɃȿɃũɃɈɀȺɁȼ ȺɀɄȺȽɅȽȷ ɈɄɃɊȼūȽɋɁ ȾȷɇȼũɃɅȽȷɆ ɈȺ  

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης της əŬŰɖɔɞɟɑŬɠ ɡˊɞɢɟŮɤŰɘəɐɠ 

ŮəˊŬɑŭŮɡůɖɠ (ɈȺ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε ɞˊɞɘŬŭɐˊɞŰŮ əŬɗɐəɞɜŰŬ.  

ȾɋȹȽȾɃɆ ŪȺɆȺɋɁ  ȺɀɄȺȽɅȽȷ ȾȷȽ ɇɅɃɄɃɆ ȷɄɃȹȺȽɂȼɆ 
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά ˊŮɟɑˊŰɤůɖ 

ũ ɐ Ⱥɘŭɘəɏɠ ˊŮɟɘˊŰɩůŮɘɠ ŬˊɧŭŮɘɝɖɠ ŮɛˊŮɘɟɑŬɠ του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Ƀɘ Űɟɧˊɞɘ ɡˊɞɚɞɔɘůɛɞɨ Űɖɠ ŮɛˊŮɘɟɑŬɠ ɔɘŬ ɧɚŮɠ Űɘɠ ŮɘŭɘəɧŰɖŰŮɠ ˊŮɟɘɔɟɎűɞɜŰŬɘ 

ŬɜŬɚɡŰɘəɎ ůŰɞ çɄŬɟɎɟŰɖɛŬ ŬɜŬəɞɘɜɩůŮɤɜ ɆɡɛɓɎůŮɤɜ ŮɟɔŬůɑŬɠ Ƀɟɘůɛɏɜɞɡ 

ɉɟɧɜɞɡ (ɆɃɉ)è (ɓɚ. ȾȺūȷȿȷȽɃ I., ŮɜɧŰɖŰŬ Ⱥ., ɡˊɞŮɜɧŰɖŰŬ çɇɅɃɄɃȽ ɈɄɃȿɃũȽɆɀɃɈ 

ȺɀɄȺȽɅȽȷɆè).   

 
 
ȷɄȷɅȷȽɇȼɇȷ ȹȽȾȷȽɃȿɃũȼɇȽȾȷ 

 
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 από την παρούσα ανακοίνωση και το çɄŬɟɎɟŰɖɛŬ ŬɜŬəɞɘɜɩůŮɤɜ 

ɆɡɛɓɎůŮɤɜ ŮɟɔŬůɑŬɠ Ƀɟɘůɛɏɜɞɡ ɉɟɧɜɞɡ (ɆɃɉ)è δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος. 

 

ȾŬŰɎ ŰŬ ɚɞɘˊɎ ɘůɢɨɞɡɜ ŰŬ ɞɟɘɕɧɛŮɜŬ ůŰɞ çɄŬɟɎɟŰɖɛŬ ŬɜŬəɞɘɜɩůŮɤɜ ɆɡɛɓɎůŮɤɜ 

ŮɟɔŬůɑŬɠ Ƀɟɘůɛɏɜɞɡ ɉɟɧɜɞɡ (ɆɃɉ)è. 

 
 
ȾȺūȷȿȷȽɃ ɄɅɋɇɃ: ȹɖɛɞůɑŮɡůɖ Űɖɠ ŬɜŬəɞɑɜɤůɖɠ  

ɄŮɟɑɚɖɣɖ 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 , 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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ȷɜɎɟŰɖůɖ ολόκληρης της ανακοίνωσης [ɛŬɕɑ με το «Παράρτημα ανακοινώσεων 

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης ç23-08-2016è] να 

γίνει ůŰɞ əŬŰɎůŰɖɛŬ Űɖɠ ɡˊɖɟŮůɑŬɠ ɛŬɠ και στο χώρο των ανακοινώσεων του 

ŭɖɛɞŰɘəɞɨ καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και 

ůɢŮŰɘəɧ ˊɟŬəŰɘəɧ ŬɜɎɟŰɖůɖɠ ůŰɞ űɞɟɏŬ (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του 

Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί ŬɡɗɖɛŮɟɧɜ στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: 

sox@ asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 

 

ȾȺūȷȿȷȽɃ ȹȺɈɇȺɅɃ: Ɉˊɞɓɞɚɐ ŬɘŰɐůŮɤɜ ůɡɛɛŮŰɞɢɐɠ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ȺɁɇɈɄɃ ȷɆȺɄ 

ɆɃɉ.4 και να την υποβάλουν, είτε ŬɡŰɞˊɟɞůɩˊɤɠ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 

δημόσια αρχή, είτε ŰŬɢɡŭɟɞɛɘəɎ ɛŮ ůɡůŰɖɛɏɜɖ ŮˊɘůŰɞɚɐ, στα γραφεία της υπηρεσίας 

μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ȹɖɛɞŰɘəɧ ȸɟŮűɞəɞɛŮɑɞ ŪŮůůŬɚɞɜɑəɖɠ çɃ ȷũȽɃɆ 

ɆɇɈȿȽȷɁɃɆè, 28ɖɠ ɃəŰɤɓɟɑɞɡ 99, ɇ.Ⱦ. 54642, ŪŮůůŬɚɞɜɑəɖ, απευθύνοντάς την στο 

ɇɛɐɛŬ ȹɘɞɘəɖŰɘəɞɨ ï Ƀɘəɞɜɞɛɘəɞɨ, ɡˊɧɣɖ əŬɠ. Ⱥɚɏɜɖɠ ȿɎŰŰŬ (Űɖɚ. ŮˊɘəɞɘɜɤɜɑŬɠ: 

2310932601 əŬɘ 2310911600, ŮůɤŰ. 25). 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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ɛɑŬ ɛɧɜɞ ŬɑŰɖůɖ και για θέσεις ɛɑŬɠ ɛɧɜɞ 

əŬŰɖɔɞɟɑŬɠ προσωπικού (ɇȺ ɐ ɈȺ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 

προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 

Ŭəɨɟɤůɖ όλων των αιτήσεων και ŬˊɞəɚŮɘůɛɧ του υποψηφίου από την περαιτέρω 

διαδικασία. 

ȼ ˊɟɞɗŮůɛɑŬ ɡˊɞɓɞɚɐɠ Űɤɜ ŬɘŰɐůŮɤɜ ŮɑɜŬɘ ŭɏəŬ (10) ɖɛɏɟŮɠ (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας 

και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος , 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 ɛˊɞɟɞɨɜ ɜŬ ŬɜŬɕɖŰɐůɞɡɜ ŰŬ ɏɜŰɡˊŬ των αιτήσεων: Ŭ) στην υπηρεσία 

μας στην ανωτέρω διεύθυνση· ɓ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 

συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: ɄɞɚɑŰŮɠ Ą ȰɜŰɡˊŬ ï 

ȹɘŬŭɘəŬůɑŮɠ Ą ȹɘŬɔɤɜɘůɛɩɜ ūɞɟɏɤɜ Ą Ƀɟ. ɉɟɧɜɞɡ ɆɃɉ ɔ) στα κατά τόπους Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 

(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: ɆɨɜŭŮůɛɞɘ Ą ȷɜŮɝɎɟŰɖŰŮɠ əŬɘ ɎɚɚŮɠ 

Ŭɟɢɏɠ Ą ȷɆȺɄ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 

από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: ɄɞɚɑŰŮɠ Ą ȰɜŰɡˊŬ ï 

ȹɘŬŭɘəŬůɑŮɠ Ą ȹɘŬɔɤɜɘůɛɩɜ ūɞɟɏɤɜ Ą Ƀɟ. ɉɟɧɜɞɡ ɆɃɉ. 
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ȾȺūȷȿȷȽɃ ɇɅȽɇɃ:  ȾŬŰɎŰŬɝɖ ɡˊɞɣɖűɑɤɜ 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 

των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της 

ανακοίνωσης). 

 Η əŬŰɎŰŬɝɖ των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η ŰŮɚɘəɐ Ůˊɘɚɞɔɐ για την 

πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση 

τη ůɡɜɞɚɘəɐ ɓŬɗɛɞɚɞɔɑŬ που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 

κατάταξης (ɢɟɧɜɞɠ ŬɜŮɟɔɑŬɠ, ˊɞɚɡŰŮəɜɘəɐ ɘŭɘɧŰɖŰŬ, ŰɟɘŰŮəɜɘəɐ ɘŭɘɧŰɖŰŬ, Ŭɟɘɗɛɧɠ Ŭɜɐɚɘəɤɜ 

Űɏəɜɤɜ, ɛɞɜɞɔɞɜŮɥəɐ ɘŭɘɧŰɖŰŬ, ɓŬɗɛɧɠ ŰɑŰɚɞɡ ůˊɞɡŭɩɜ, ŮɛˊŮɘɟɑŬ). 

 Στην περίπτωση ɘůɞɓŬɗɛɑŬɠ υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 

που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (ɢɟɧɜɞɠ 

ŬɜŮɟɔɑŬɠ) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 

δεύτερο κριτήριο (Ŭɟɘɗɛɧɠ Űɏəɜɤɜ ˊɞɚɨŰŮəɜɖɠ ɞɘəɞɔɏɜŮɘŬɠ) και ούτω καθεξής. Αν 

εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια 

κλήρωση. 

 

 

ȾȺūȷȿȷȽɃ ɇȺɇȷɅɇɃ: ȷɜɎɟŰɖůɖ ˊɘɜɎəɤɜ əŬɘ ɡˊɞɓɞɚɐ ŮɜůŰɎůŮɤɜ 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας ɗŬ ŬɜŬɟŰɐůŮɘ, Űɞ ŬɟɔɧŰŮɟɞ ɛɏůŬ ůŮ 

Ůɑəɞůɘ (20) ɖɛɏɟŮɠ Ŭˊɧ Űɖ ɚɐɝɖ Űɖɠ ˊɟɞɗŮůɛɑŬɠ ɡˊɞɓɞɚɐɠ Űɤɜ ŬɘŰɐůŮɤɜ 

ůɡɛɛŮŰɞɢɐɠ, Űɞɡɠ ˊɑɜŬəŮɠ əŬŰɎŰŬɝɖɠ Űɤɜ ɡˊɞɣɖűɑɤɜ στο κατάστημα των γραφείων 

μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει ɎɛŮůŬ για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί 

əŬɘ ůɢŮŰɘəɧ ˊɟŬəŰɘəɧ ŬɜɎɟŰɖůɖɠ (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 ŬɡɗɖɛŮɟɧɜ 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 ɏɜůŰŬůɖɠ, μέσα 

σε αποκλειστική ˊɟɞɗŮůɛɑŬ ŭɏəŬ (10) ɖɛŮɟɩɜ (ɡˊɞɚɞɔɘɕɧɛŮɜŮɠ ɖɛŮɟɞɚɞɔɘŬəɎ), η 

οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 

αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ŬˊŮɡɗŮɑŬɠ ůŰɞ ȷɆȺɄ ïȷɄɃȾȺɁɇɅɋɀȺɁɃ 

ɇɀȼɀȷ ŪȺɆɆȷȿɃɁȽȾȼɆ (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 

57001,Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής 

ˊŬɟŬɓɧɚɞɡ ˊŮɜɐɜŰŬ Ůɡɟɩ (50 ú), που έχει εκδοθεί ŮɑŰŮ μέσω της εφαρμογής του 

ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» 

στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ŮɑŰŮ 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. ɆŮ ˊŮɟɑˊŰɤůɖ ˊɞɡ ɖ ɡˊɞɓɚɖɗŮɑůŬ ɏɜůŰŬůɖ 

ɔɑɜŮɘ ŭŮəŰɐ, Űɞ əŬŰŬɓɚɖɗɏɜ ˊɞůɧ ŮˊɘůŰɟɏűŮŰŬɘ ůŰɞɜ ŮɜɘůŰɎɛŮɜɞ. 

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός Űɟɘɩɜ (3) εργάσιμων ημερών 

φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν 

υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.  
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ȾȺūȷȿȷȽɃ ɄȺɀɄɇɃ: Ʉɟɧůɚɖɣɖ  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου Ŭɛɏůɤɠ ɛŮŰɎ την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Τυχόν ŬɜŬɛɧɟűɤůɖ των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του 

ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται ɡˊɞɢɟŮɤŰɘəɎ 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, 

ŬɜŰɘəŬɗɑůŰŬɜŰŬɘ 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 ɡˊɞɚŮɘˊɧɛŮɜɞ, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 

συμπληρώσεως της ŮɔəŮəɟɘɛɏɜɖɠ ŭɘɎɟəŮɘŬɠ της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, Ůə ɜɏɞɡ, το κώλυμα 

της ɞəŰɎɛɖɜɖɠ ŬˊŬůɢɧɚɖůɖɠ,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους 

να υποβάλουν στο φορέα ɡˊŮɨɗɡɜɖ ŭɐɚɤůɖ κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην 

οποία ɜŬ ŭɖɚɩɜɞɡɜ ɧŰɘ από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη 

διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης ŭŮɜ ɏɢɞɡɜ ŬˊŬůɢɞɚɖɗŮɑ ɐ ɏɢɞɡɜ 

ŬˊŬůɢɞɚɖɗŮɑ (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών ůŮ űɞɟɏŬ Űɞɡ ŭɖɛɧůɘɞɡ ɐ ŮɡɟɨŰŮɟɞɡ ŭɖɛɧůɘɞɡ ŰɞɛɏŬ του 

άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης 

δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή 

ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται 

υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι 

αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της 

οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 9 από 9 

 

ȷɁȷɄɃɆɄȷɆɇɃ ɇɀȼɀȷ Űɖɠ ˊŬɟɞɨůŬɠ ŬɜŬəɞɑɜɤůɖɠ ŬˊɞŰŮɚŮɑ əŬɘ Űɞ çɄŬɟɎɟŰɖɛŬ 

ŬɜŬəɞɘɜɩůŮɤɜ ɆɡɛɓɎůŮɤɜ ŮɟɔŬůɑŬɠ Ƀɟɘůɛɏɜɞɡ ɉɟɧɜɞɡ (ɆɃɉ)è ɛŮ ůɐɛŬɜůɖ 

ɏəŭɞůɖɠ ç23-08-2016è, Űɞ ɞˊɞɑɞ ˊŮɟɘɚŬɛɓɎɜŮɘ: i) ɞŭɖɔɑŮɠ ɔɘŬ Űɖ ůɡɛˊɚɐɟɤůɖ Űɖɠ 

ŬɑŰɖůɖɠ ï ɡˊŮɨɗɡɜɖɠ ŭɐɚɤůɖɠ ɛŮ əɤŭɘəɧ ȺɁɇɈɄɃ ȷɆȺɄ ɆɃɉ.4, ůŮ ůɡɜŭɡŬůɛɧ ɛŮ 

ŮˊɘůɖɛɎɜůŮɘɠ ůɢŮŰɘəɎ ɛŮ ŰŬ ˊɟɞůɧɜŰŬ əŬɘ ŰŬ ɓŬɗɛɞɚɞɔɞɨɛŮɜŬ əɟɘŰɐɟɘŬ əŬŰɎŰŬɝɖɠ 

Űɤɜ ɡˊɞɣɖűɑɤɜ ůɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɘɠ ɘůɢɨɞɡůŮɠ əŬɜɞɜɘůŰɘəɏɠ ɟɡɗɛɑůŮɘɠĿ əŬɘ ii) ŰŬ 

ŭɘəŬɘɞɚɞɔɖŰɘəɎ ˊɞɡ ŬˊŬɘŰɞɨɜŰŬɘ ɔɘŬ Űɖɜ ɏɔəɡɟɖ ůɡɛɛŮŰɞɢɐ Űɞɡɠ ůŰɖ ŭɘŬŭɘəŬůɑŬ 

Ůˊɘɚɞɔɐɠ. Ƀɘ ŮɜŭɘŬűŮɟɧɛŮɜɞɘ ɛˊɞɟɞɨɜ ɜŬ ɏɢɞɡɜ ˊɟɧůɓŬůɖ ůŰɞ ɄŬɟɎɟŰɖɛŬ ŬɡŰɧ,    

ɛɏůɤ Űɞɡ ŭɘŬŭɘəŰɡŬəɞɨ Űɧˊɞɡ Űɞɡ ȷɆȺɄ (www.asep.gr) əŬɘ ůɡɔəŮəɟɘɛɏɜŬ ɛɏůɤ Űɖɠ 

ɑŭɘŬɠ ŭɘŬŭɟɞɛɐɠ ˊɞɡ ŬəɞɚɞɡɗŮɑŰŬɘ əŬɘ ɔɘŬ Űɖɜ ŬɜŬɕɐŰɖůɖ Űɞɡ ŮɜŰɨˊɞɡ Űɖɠ ŬɑŰɖůɖɠ 

ŭɖɚŬŭɐ: ȾŮɜŰɟɘəɐ ůŮɚɑŭŬ Ą ɄɞɚɑŰŮɠ Ą ȰɜŰɡˊŬ ï ȹɘŬŭɘəŬůɑŮɠ Ą ȹɘŬɔɤɜɘůɛɩɜ 

űɞɟɏɤɜ Ą Ƀɟ. ɉɟɧɜɞɡ ɆɃɉ.  
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