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ΘΕΜΑ : «Πρακτικό ανάρτησης του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων και του
πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων
για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα »

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 29.03.2021 και ώρα 17:00 μ.µ., οι παρακάτω υπογράφοντες κ.κ.:
1. Παναγιώτα Σούντα Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης
Διοικητικού,
2. Ελισσάβετ Χατζημπάρμπα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού,
3. Γεωργία Πρωτεκδίκου υπάλληλος του Τμήματος Β’ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης της ανωτέρω
Διεύθυνσης,
προβαίνουμε στην ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού (ισόγειο
Κεντρικού κτηρίου) και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, του προσωρινού πίνακα προσληπτέων
και του πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης µε αριθ. πρωτ. 260/18.1.2021
και ΑΔΑ: Ψ61Ρ46Ψ8Ζ6-Ζ3Ζ, για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, ειδικότητας ΥΕ Φύλαξης, για το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών με έδρα ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
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Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς
πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης.
Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, θα 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» στον
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.

Οι υπογράφοντες
1) Ελισσάβετ Χατζημπάρμπα

2) Γεωργία Πρωτεκδίκου

Η Αναρτήσασα
Παναγιώτα Σούντα

