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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ & 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6644/16-12-2022 – ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 3/2022 

(Α∆Α:9ΨΙΑΩΗΨ-4ΡΓ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΚΩ∆. 101 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) 

Στο Εύλαλο σήµερα την 9η Φεβρουαρίου του έτους 2023, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00 µ.µ. στο χώρο 

των ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Τοπείρου (Ταχ. ∆/νση: Εύλαλο – Ν. Ξάνθης 

Τ.Κ. 67200) από τον υπάλληλο του ∆ήµου Τοπείρου, Γεώργιο Γρηγοριάδη, παρουσία του υπαλλήλου 

∆ηµητρίου Καραµητσίδη ,  µε το παρόν πρακτικό αναρτήθηκαν: 

1. Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) 

2. Πίνακας επιλογής υποψηφίων της ειδικότητας ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB) 

της υπ’ αριθ. πρωτ. 6644/16-12-2022 (ΣΟΧ 3/2022) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, µε Σύµβαση 

Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα του ∆ήµου Τοπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Κατά των πινάκων κατάταξης 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 στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Τοπείρου (www.topeiros.gr). Η 

ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη ∆ιοικητική Υπηρεσία του 

Αποκεντρωµένου Τµήµατος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(thessaloniki@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής 

παράβολου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού παράβολου  

(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 παράβολου στην ένσταση και να καταβάλει το 

αντίτιµο του ηλεκτρονικού παράβολου µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Σε 

περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. 

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

1. Γεώργιος Γρηγοριάδης  

2. ∆ηµήτριος Καραµητσίδης 

ΑΔΑ: 6Δ51ΩΗΨ-ΥΙΛ
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