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Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πλεδξίαζε 153ε/05.12.2019     Αξ. Θέκαηνο: 09 

 

Θέκα: Έγθξηζε πηλάθσλ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΔΠΑ.. Λάξηζαο 

- πξόζιεςε πξνζσπηθνύ. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), όπσο ην άξζξν απηό 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΘ A 180). 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απόθαζε ησλ 

πνπξγώλ Νηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΘ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΘ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΘ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΘ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΘ Β’ 3570/25.09.2019) όκνηεο. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απόθαζε ηνπ 

πνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκόο κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.». 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΘΑ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκόδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. – 

ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ηδξπηηθνύ Λόκνπ ηνπ ζπγρσλεπζέληνο ΝΓΔΔΘΑ 

«ΓΖΚΖΡΟΑ» 2520/97 (ΦΔΘ 173/Α/1.09.97), όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23  ηνπ  Λ. 2945/01, ζύκθσλα κε ηα νπνία ην 

αλαγθαίν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξνζιακβάλεηαη κε 

σξηαία αληηκηζζία κε πξνθήξπμε, πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Νξγαληζκό.  

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Λ. 2190/94, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 1 παξ. 2, πεξ. β, ηνπ Λ. 3812/09, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό 

ησλ κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία ζρνιώλ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ πνπ εθαξκόδεηαη ζην δεκόζην ηνκέα. 

7. Ρελ αξηζκ.791/71556/18.2019/(ΑΓΑ:Υ7ΤΗ4653ΞΓ-9ΡΕ) Απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ «Έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο» ζρεηηθά κε ηελ πξόζιεςε 

σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΔΞΑ.Π.. 

ΑΔΑ: ΩΗΖ2ΟΞ3Μ-Μ2Α
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8. Ρελ αξηζκ. ΓΗΞΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΟ./147/18789/3.06.2019 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 

παξ. 1 ηεο αξηζκ.33/2006 ΞΠ,  όπσο ηζρύεη, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θίλεζε 

δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο ζαξάληα ελόο (41) αηόκσλ σο σξνκίζζην Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο ελλέα 

(09) κήλεο, γηα ην εθπαηδεπηηθό έηνο 2019-2020, ζηνλ Διιεληθό Γεσξγηθό Νξγαληζκό 

΄΄ΓΖΚΖΡΟΑ΄΄.  

9. Ρελ αξηζκ. 49220/08.10.2019 (ΑΓΑ: ΥΠΓΛΝΜ3Κ-ΣΖ4) Ξξνθήξπμε πξόζιεςεο σξνκίζζηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ ΔΞΑ.Π. Ιάξηζαο. 

10. Ρελ αξηζκ. 51956/22.10.2019 (ΑΓΑ: 7ΕΞ1ΝΜ3Κ-Κ9Β) Απόθαζε Γ/ληνο Ππκβνύινπ ζρεηηθά 

κε ηελ ζπγθξόηεζε ηξηκειώλ επηηξνπώλ γηα ηελ πξόζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ  

πξνζσπηθνύ ζηελ ΔΞΑ.Π.  Ιάξηζαο θαη ζηελ ΔΞΑ.Π. Ππγγξνύ. 

11. Ρo αξηζκ. 692/13-11-2019 έγγξαθν ηεο ΔΞΑ.Π Ιάξηζαο κε ην νπνίν καο δηαβηβάδεη ην 

πξαθηηθό θαη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο – επηινγήο σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

12. Ρελ αλάγθε ηεο νκαιήο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΞΑ.Π. 

13. Ρελ αξηζ. πξση. 60325/03.12.2019 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Ρελ απνδνρή ησλ πξαθηηθώλ πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο γηα ην  σξνκίζζην 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηεο ΔΞΑ.Π. Ιάξηζαο.  

 

2. Ρελ πξόζιεςε ελόο (1) αηόκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 

 ελόο (1) αηόκνπ γηα ηε ζέζε ΡΔ Αγξνηηθώλ Κεραλεκάησλ θαη Αξδεύζεσλ, ήηνη: Φώηεξεο 

Ληθόιανο, 

ζύκθσλα κε ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο. 

3. Ρελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ γηα ηελ ππνγξαθή απόθαζεο πξόζιεςεο 

θαη απόιπζεο (όπνπ απαηηείηαη), ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ππνςεθίσλ ιόγσ κε 

πξνζέιεπζεο ή απνρώξεζεο ή ηπρόλ αλακόξθσζεο ησλ πηλάθσλ βάζεη έλζηαζεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ή γηα άιιν ζπνπδαίν ιόγν.  

Πε θάζε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ζα πξνζιακβάλεηαη ν επόκελνο ππνςήθηνο πνπ 

ζπγθεληξώλεη ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο. Ξξνζιεθζέληεο, νη 

νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαηαη κε άιινπο από ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά 

εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ θαη απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό 

δηάζηεκα.  

Ζ ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα ιπζεί απηνδίθαηα κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 

απαζρόιεζεο  (ιήμε δηδαθηηθνύ έηνπο 2019-2020) ή θαη λσξίηεξα ιόγσ έιιεηςεο πηζηώζεσλ 

ή δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ΔΞΑ.Π. θ.ι.π.. 

ΑΔΑ: ΩΗΖ2ΟΞ3Μ-Μ2Α
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Ρν παξαπάλσ εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζα απαζρνιείηαη ηηο ώξεο θαη ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο αλάινγα κε ην εθαξκνδόκελν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηελ  ΔΞΑΠ Ιάξηζαο. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο έξθνο Υαξνπηνπληάλ 

ΑΔΑ: ΩΗΖ2ΟΞ3Μ-Μ2Α



 
 
 

Απόθαζε ΓΠ ζέκα 09/153εο/05.12.2019  Πειίδα 4 από 5 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ Ι 

ΞΝΤΖΦΗΥΛ ΥΟΝΚΗΠΘΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ  
ΣΔ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ & ΑΡΓΔΤΔΩΝ 

 
Α. ΑΙΣΗΔΙ ΠΟΤ ΤΓΚΔΝΣΡΩΝΟΤΝ ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΔΞΥΛΚΝ ΝΛΝΚΑ 
 

ΡΗΡΙΝΠ ΞΡΣΗΝ 
 

ΘΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΒΗΝΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 

ΦΥΡΔΟΖΠ  ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΔΥΟΓ.ΚΖΣ.& ΑΟΓΔΠΔΥΛ 

 
 

ΑΔΑ: ΩΗΖ2ΟΞ3Μ-Μ2Α
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ΠΙΝΑΚΑ Ι ΚΑΣΑΣΑΞΗ 
ΞΝΤΖΦΗΥΛ ΥΟΝΚΗΠΘΗΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΣΔ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ & ΑΡΓΔΤΔΩΝ 

 
Α. Καηεγνξία 1 (Πιεξνύλ ηα θξηηήξηα 1-2 ηεο πξνθήξπμεο γηα ηε ζέζε) 

α/α  
 

ΚΑΣΑΣΑ 
ΞΗ 

ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΟΤ 
ΓΙΓΑΚΣΟΡ

ΙΚΟ 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑ

ΚΟ 
ΔΛΔΣΔ ή 
ΑΠΑΙΣΔ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΣΤΥΙΟΤ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΔΝΣΟΠΙΟ
ΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

1 ΦΥΡΔΟΖΠ  ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
ΡΔ ΓΔΥΟΓ.ΚΖΣ.& 

ΑΟΓΔΠΔΥΛ 
0 0 15 33 10 25 0 83 

 
 
Β. Καηεγνξία 2 (Πιεξνύλ ηα θξηηήξηα 1 ηεο πξνθήξπμεο γηα ηε ζέζε) 

α/α  ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΟΤ 
ΓΙΓΑΚΣ
ΟΡΙΚΟ 

ΜΔΣΑΠΣΤ
ΥΙΑΚΟ 

ΔΛΔΣΔ ή 
ΑΠΑΙΣΔ 

ΒΑΘΜΟ 
ΠΣΤΥΙΟΤ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚ
Η 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚ
Η ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΘΝΟΝ  ΑΛΛΑ 

ΡΔ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ 

ΒΗΝΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 0 0 0 30,9 0 13 0 43,9 

 
 

 

ΑΔΑ: ΩΗΖ2ΟΞ3Μ-Μ2Α


		2019-12-12T12:14:16+0200
	Athens




