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∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
 
 

Την Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου 2020 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και 
Βαθµολογίας (αριθ. πρωτ. 6917-6918-6919-6920-6922-6923-6924-6925/21-09-2020) καθώς και 
οι Πίνακες Απορριπτέων υπ’ αριθ. πρωτ. 6791-6792-6793-6794-6795-6796-6797/16-09-2020) 
της υπ’ αριθ. πρωτ. 4913, 17 Ιουλίου 2020 εγκριθείσας ανακοίνωσης, για πρόσληψη  
προσωπικού, της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ - ΣΟΧ 1/2020 (Α∆Α:Ψ921ΟΛΟ8-314),  συνολικά  δώδεκα  (12)  
ατόµων,  µε  σύµβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισµένου  χρόνου  (8  µηνών).  

 Οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθµολογίας καθώς και οι Πίνακες Απορριπτέων είναι αναρτηµένοι:   
� Στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Ε. (πίνακας ανακοινώσεων). 
� Στα γραφεία του ∆ήµου Εορδαίας  (στην εξώθυρα).  
� Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ∆ήµου Εορδαίας. 
Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας στη διαδροµή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις – ∆.Ε.Υ.Α.Ε. 

(http://www.ptolemaida.gr/dimotikes-epixeiriseis/dimotiki-epixeirisi-idreusis-apoxeteusis-eordaias. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη 
ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή 
απευθείας στο ΑΣΕΠ – Αποκεντρωµένο Τµήµα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο 
ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρµη) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής 
παραβόλου πενήντα ευρώ (50,00€),  που έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού 
παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr), είτε από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.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.  

   Στους αναρτηµένους Πίνακες Κατάταξης και Πίνακες Απορριπτέων αναγράφεται ο αριθµός 
πρωτοκόλλου της αίτησης καθώς και τα αρχικά του ονοµατεπώνυµου των αιτούντων. 

  Οι ενδιαφερόµενοι που δεν γνωρίζουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, µπορούν 
να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2463027456 εσωτ. 105 µε την κ. Ιντζέπελη Αρίστη 
προκειµένου να ενηµερωθούν. 

 
ΑΠΟ ΤΗ ∆.Ε.Υ.Α.Ε. 

 
 
 
 
 


