
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

&  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΟΧ1/2020, ΣΟΧ2/2020, ΣΟΧ3/2020, 

ΣΟΧ4/2020, ΣΟΧ5/2020, ΣΟΧ6/2020, ΣΟΧ7/2020, ΣΟΧ8/2020   

Α) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ &  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΟΧ1/2020, 

ΣΟΧ2/2020, ΣΟΧ3/2020, ΣΟΧ4/2020, ΣΟΧ5/2020, ΣΟΧ6/2020, ΣΟΧ7/2020, 

ΣΟΧ8/2020 

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης και απορριπτέων των υπ’ αριθμ. 

ΣΟΧ1/2020, ΣΟΧ2/2020, ΣΟΧ3/2020, ΣΟΧ4/2020, ΣΟΧ5/2020, ΣΟΧ6/2020, ΣΟΧ7/2020, 

ΣΟΧ8/2020 Ανακοινώσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά 

προτεραιότητας υποψήφιων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, κατά ΣΟΧ, κωδικό θέσης και 

ειδικότητα, για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.  

Επισημαίνεται ότι, για λόγους Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 

λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δη της ψευδωνυμοποίησης, οι 

υποψήφιοι εμφανίζονται στους Πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν κατά την 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους.  

 

 

Β) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΣΕΠ 
Κατά των Πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από 6 Μαρτίου 

2021 ημέρα Σάββατο και λήξη στις 15 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα.  

1. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ  στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και, για να εξεταστεί, 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.). 

2. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και 

να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το 

καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.  

3. Η ΕΕΤΑΑ οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα 

των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά 

των Πινάκων Κατάταξης. 

Για να είναι ολοκληρωμένη η ένστασή σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1) Τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου (όπως περιγράφεται παραπάνω). 

2) Τη ΣΟΧ για την οποία υποβάλλετε ένσταση, [π.χ. ΣΟΧ 1/2020 της Ελληνικής Εταιρείας 

Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.]. 

3) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας που λάβατε κατά την ηλεκτρονική της υποβολή. 

4) Τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, 

ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail).  

5) Τον κωδικό θέσης για την οποία υποβάλατε την αίτησή σας. 

6) Την κατηγορία θέσης για την οποία υποβάλατε την αίτησή σας (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ.) 

7) Το λόγο απόρριψής σας, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον Πίνακα Απορριπτέων. 


