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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2020 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

(ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ) 

(άξζξα: 21 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη θαη όγδνν ηνπ Ν. 4506/2017) 
 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 
 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα 
ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η.Α’/3-3-1994), 
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ25 
παξ.9 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η.Α΄/2-12-2016) θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 
4590/2019 (ΦΔΚ 17/η.Α΄/7-2-2019). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ όγδννπ ηνπ Ν. 4506/2017 (ΦΔΚ 191/η. Α΄/12-12-2017). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/η.Α’/14-3-2012)». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ 
εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/η.Α΄/31-10-2014), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η.Α΄/16-3-2018).  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 4635/2019 (ΦΔΚ 167/η.Α΄/30-10-2019).  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηεζζαξαθνζηνύ έθηνπ ηεο από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ 
Α΄75/31-3-2020), όπσο θπξώζεθε κε ην Ν. 4684/2020 (ΦΔΚ 86Α΄/25-4-2020). 

8. Σελ ππ' αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/637/νηθ.2613/19-1-2018 (ΦΔΚ 79/η.Β΄/22-1-2018) 
Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

  

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

  

 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Β΄ 

 Αθήνα, 24/11/2020 

Αριθ. Πρωη.: ΓΓΑΓ Β 1135615 ΔΞ 2020 

Σαχ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 
 

 

Σαχ. Κώδικας : 105 62-Αθήνα 

Πληροθορίες : 210-3375096, -543, -124 

e-mail : diorismoi@aade.gr 
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Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. 

9. Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε 
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ 
(Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λόκνπ ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ 4624/2019 (ΦΔΚ 137/Α’) «Αξρή Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 
2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 
2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο 
Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

10. Σελ ππ΄αξηζκ.1/20-1-2016 (ΦΔΚ18/η.Τ.Ο.Γ.Γ./20-1-2016) Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκόο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
Ν.4389/2016 (ΦΔΚ94/η.Α’/27-05-2016), ηελ ππ΄αξηζκ.39/3/30-11-2017 (ΦΔΚ 
689/η.Τ.Ο.Γ.Γ./20-12-2017) απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο 
ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Δζόδσλ» θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 5294 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 27/η.Τ.Ο.Γ.Γ./17-1-
2020) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ 
Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ γηα πέληε έηε. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. απόθαζεο Γ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΔΞ 2020/23-10-2020 
«Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)» (Φ.Δ.Κ. 
4738/η.Β΄/26-10-2020). 

12. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΓΑΓ Β 1109962 ΔΞ 2020/15-09-2020 αίηεκα ηνπ Γηνηθεηή 
γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο εθαηό (100) ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΤΔ 
Καζαξηόηεηαο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο 
ζύκβαζεο δεθανθηώ (18) κελώλ γηα ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ, 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ όγδννπ άξζξνπ ηνπ Ν.4506/2017 θαη ηνπ άξζξνπ 186 
ηνπΝ.4635/2019. 

13. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 2/38477/ΓΠΓΚ/12-10-2020 έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ 
ηνπ Κξάηνπο, «Αίηεκα έγθξηζεο ηεο Π.Τ.. 33/2006 γηα ηελ εθθίλεζε δηαδηθαζηώλ 
πξόζιεςεο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, εθαηό (100) 
ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΤΔ Καζαξηόηεηαο ζηελ Α.Α.Γ.Δ.» 

14. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. Γ.Π.Γ.Α. Α.Α.Γ.Δ. Α 1129286 ΔΞ 2020/04-11-2020 (ΟΡΘΗ 
ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΣΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ) έγγξαθν ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ «Κάιπςε δαπάλεο 
απνδνρώλ γηα ηελ πξόζιεςε εθαηό (100) ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΤΔ 
Καζαξηόηεηαο ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ» 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./171/17592/05-11-2020 Δγθξηηηθή 
Απόθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξ.1 ηεο ΠΤ 33/2006 κε ζέκα: 
«Έγθξηζε γηα ηελ θίλεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο εθαηό (100) αηόκσλ 
εηδηθόηεηαο ΤΔ Καζαξηόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο δεθανθηώ (18) κελώλ ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
Δζόδσλ». 

16. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. Γ.Π.Γ.Α. Α.Α.Γ.Δ. Α 1140684 ΔΞ 202010-12-2020 βεβαίσζε 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γελ. Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ 
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ύπαξμεο πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο 
Αλαθνίλσζεο.  

17. Σα από 02-12-2020 θαη 07-12-2020 e-mails ηεο Α.Α.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ δηεύζπλζε 
ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. 

18. Σελ αλαγθαηόηεηα πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο καο. 

 
Αλαθνηλώλεη 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
ζπλνιηθά εθαηό (100) αηόκσλ θαηεγνξίαο ΤΔ Πξνζσπηθνύ Καζαξηόηεηαο γηα ηελ 
θάιπςε αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο, ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ 
(Α.Α.Γ.Δ.), πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα γηα ηηο αλάγθεο απηήο εληόο ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο 
θαη ησλ Ννκώλ Θεζζαινλίθεο, Βνησηίαο, Δύβνηαο, Ρεζύκλεο, Καξδίηζαο, Κνδάλεο, 
Έβξνπ, εξξώλ, Αηησιναθαξλαξλίαο, Μεζζελίαο, Κπθιάδσλ θαη Λέζβνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, 
αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
/Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα 
Σόπνο Απαζρόιεζεο Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ 
ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 

Π.Δ. ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ 
ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

Σνκέα Αζελώλ 
Γ. Αζελαίσλ) 

Ν. Αηηηθήο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

19 

102 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ 
ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Νόηηνπ 
Σνκέα Αζελώλ) 

Ν. Αηηηθήο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

7 

103 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Βόξεηνπ 

Σνκέα Αζελώλ) 
Ν. Αηηηθήο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

11 

104 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΓΤΣΗΚΟΤ 

ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Γπηηθνύ 

Σνκέα Αζελώλ) 
Ν. Αηηηθήο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

3 

105 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 

ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΔΟΓΧΝ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
16 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
/Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα 
Σόπνο Απαζρόιεζεο Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΧ Δλόηεηαο Πεηξαηώο) 
Ν. Αηηηθήο 

ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

106 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 

ΑΣΣΗΚΖ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο) 
Ν. Αηηηθήο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

1 

107 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΒΟΗΧΣΗΑ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Βνησηίαο 

Γ. Θεβαίσλ) 
Ν. Βνησηίαο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

1 

108 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΔΤΒΟΗΑ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο 

Δλόηεηαο Δπβνίαο 
Γ. Υαιθηδέσλ) 

Ν. Δπβνίαο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

1 

109 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Ρεζύκλνπ 

Γ. Ρεζύκλεο) 
Ν. Ρεζύκλεο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

1 

110 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΚΑΡΓΗΣΑ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

Γ. Καξδίηζαο) 
Ν. Καξδίηζαο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

2 

111 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο 

Θεζζαινλίθεο) 
Ν. Θεζζαινλίθεο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

18 

112 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΚΟΕΑΝΖ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Κνδάλεο 

Γ. Κνδάλεο θαη 
Γ. Δνξδαίαο) 
λ. Κνδάλεο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

4 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
/Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα 
Σόπνο Απαζρόιεζεο Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

113 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΔΒΡΟΤ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Έβξνπ 

Γ. Αιεμαλδξνύπνιεο 
θαη Γ. Οξεζηηάδαο) 

Ν. Έβξνπ 
 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

5 

114 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΔΡΡΧΝ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο εξξώλ 

Γ. εξξώλ) 
Ν. εξξώλ 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

5 

115 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. 

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΝΑΡΝΗ
Α 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο 

Αηησιναθαξλαλίαο 
Γ. Ηεξάο Πόιεο 
Μεζνινγγίνπ) 

Ν. Αηησιναθαξλαλίαο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

2 

116 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΜΔΖΝΗΑ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Μεζζελίαο 

Γ. Καιακάηαο θαη 
Γ. Σξηθπιίαο) 
Ν. Μεζζελίαο 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

2 

117 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΝΟΣΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 
(Ν. ΜΖΛΟ) 

Ν. ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ  
Γ. Μήινπ) 

Ν. Κπθιάδσλ 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

1 

118 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
Π.Δ. ΒΟΡΔΗΟΤ 

ΑΗΓΑΗΟΤ 
Ν. ΛΔΒΟΤ 

(ε Τπεξεζίεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ. εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Βνξείνπ 

Αηγαίνπ  
Γ. Μπηηιήλεο θαη Γ. 

Γπηηθήο Λέζβνπ) 
Ν. Λέζβνπ 

ΤΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή 

ηεο 
ζύκβαζεο 
θαη έσο 18 

κήλεο 

1 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
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Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ 

θαη 
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 έσο θαη 118 
α)Γελ απαηηείηαη ηίηινο ζπνπδώλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. 
β) Δκπεηξία ελόο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ζηνλ ηνκέα θαζαξηόηεηαο. 

 

Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΤΣΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 

1. Υξόλνο αλεξγίαο (από 4 έσο 12 κήλεο) 

2. Αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο 

3. Αξηζκόο ηέθλσλ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο 

4. Αξηζκόο αλειίθσλ ηέθλσλ (έσο 2 ηέθλα) 

5. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 

6. Δκπεηξία (ζπλνιηθόο ρξόλνο απαζρόιεζεο έσο 72 κήλεο) 

6.α.Απνθηεζείζα ζε θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 

6.β.Απνθηεζείζα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

7.   Αλαπεξία ππνςεθίνπ κε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 50% 

8.   Αλαπεξία γνλέα, ηέθλνπ, αδειθνύ ή ζπδύγνπ.  

 

Σα αλσηέξσ θξηηήξηα κνξηνδνηνύληαη, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα βαζκνιόγεζήο ηνπο.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
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ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (25  κνλάδεο γηα θάζε κήλα  αλεξγίαο, από 4 πιήξεηο κήλεο κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 25 50 75 100 125 150 175  
00 

225 

 
2. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

  
*αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα 

      
3. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

  
4. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν θαη έσο δύν  ηέθλα) 

αξηζκόο 
ηέθλσλ 

1 2  

κνλάδεο 30 60  

 
5. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν, πξνθεηκέλνπ γηα ππνςήθην, πνπ έρεη 
ηελ ηδηόηεηα γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ή γηα θάζε κέινο, πξνθεηκέλνπ γηα ππνςήθην, πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηέθλνπ 
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο)  

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 
6.ΔΜΠΔΗΡΗΑ **[ζπλνιηθόο ρξόλνο απαζρόιεζεο έσο 72 κήλεο (6α θαη 6β αζξνηζηηθά)] 
6α.  ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟΚΣΖΘΔΗΑ Δ ΦΟΡΔΗ ΣΖ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΟΤ Ν. 2190/1994 (20  κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο 
γηα ηνπο πξώηνπο 36 κήλεο θαη 7 κνλάδεο αλά κήλα γηα ηνπο ινηπνύο κήλεο κε αλώηαην όξην ηνπο 72 κήλεο) 

κήλεο 
εκπεηξίαο 

1 2     3   4 5   6 7 8  9 1 11 12 13 14 …  36    37    71  
 
72 θαη 
άλσ 

κνλάδεο 20 40   60  80  1100  1120 1140 1160 180 200 220 240 260 280 … 720    727  965  972  

6β.  ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΑΠΟΚΣΖΘΔΗΑ ΣΟΝ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ( 10  κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο γηα ηνπο πξώηνπο 36 κήλεο θαη 7 
κνλάδεο αλά κήλα γηα ηνπο ινηπνύο κήλεο κε αλώηαην όξην ηνπο 72 κήλεο) 

κήλεο 
εκπεηξίαο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 36  37  71  

 
 

72  
θαη  

άλσ 

κνλάδεο 10 20  30  40  50  60 70  80  90  100  110 120 130 140   … 360  367  605  612  

7. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 
ζπληειεζηή “3”)  
   πνζνζηό αλαπεξίαο    50% … 60% …  
    κνλάδεο                       150 … . 180 …  
 
8. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή   
“2”)  
    πνζνζηό αλαπεξίαο 50% … 60% … 67% … 70% ...  
    κνλάδεο                       100 ....120 …. 134 ……140 
 

**Σε περίπτωςη, που ςυμπίπτει το χρονικό διάςτημα απαςχόληςησ ςε φορείσ τησ παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και ςτον ιδιωτικό 
τομζα, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με τα περιςςότερα μόρια και ςε κάθε περίπτωςη δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 72 μήνεσ.  
 

 

ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ 

 Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνύο 113 θαη 114 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, 
αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ 
δήκσλ ησλ Ννκώλ Έβξνπ θαη εξξώλ (άξζξν έλαην, παξ.28 ηνπ Ν. 4057/2012). 

 Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 117 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 
ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη  ηνπ δήκνπ Μήινπ (άξζξν 
έλαην, παξ.28 ηνπ Ν. 4057/2012). 
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 Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 118 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από ην 
ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη  όισλ ησλ δήκσλ ηεο 
λήζνπ  Λέζβνπ. 

 Γηα ηηο ππόινηπεο ζέζεηο θαη θσδηθνύο δελ ηζρύεη ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο. 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΤΔ). 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ ιακβάλεηαη ππόςε ε 
απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή 
άζθεζε επαγγέικαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

101 έσο θαη 118 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά ζηνηρείν 10 ή 
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ από «2-12-2019» 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 
ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) «ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ  
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ, ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ 
ΑΤΣΑ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ 
ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο 
ηζρύεη, 25 (παξ. 9) ηνπ Ν.4440/2016, 64 ηνπ Ν.4590/2019 θαη άξζξν 
όγδνν ηνπ Ν. 4506/2017)» - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο 
εκπεηξίαο. 

 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» «ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ, ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΑΤΣΑ 
ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 25 (παξ. 9) ηνπ 
Ν.4440/2016,  64 ηνπ Ν.4590/2019 θαη άξζξν όγδνν ηνπ Ν. 4506/2017)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «02/12/2019» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελόηεηα Γ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ 
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   

 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε, ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο 

νθείινπλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ζηηο δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

(d1b.gram@mofadm.gr ή aade.central@aade.gr) ή ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην 

«Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» «ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ, ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ 

ΑΤΣΑ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 25 (παξ. 9) ηνπ 

Ν.4440/2016, 64 ηνπ Ν.4590/2019 θαη άξζξν όγδνν ηνπ Ν. 4506/2017)» κε ζήκαλζε 

έθδνζεο «02/12/2019» ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα ««ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
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ΔΠΗΖΜΑΝΖ:  

 
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα 
εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ 
γίλνληαη δεθηέο. 

 Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), 
γηα όζνπο ππνςήθηνπο επηθαινύληαη Πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ππνβάιινληαη ζε 
επθξηλή θσηναληίγξαθα  ρσξίο επηθύξσζε από δηθεγόξν ή ζεώξεζε από 
δεκόζηα ππεξεζία.  

  Πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνύληαη  από ηελ 
Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ 
(ΣΟΧ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ  ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ, ΣΟΤ 
ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΑΤΣΑ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο 
ηζρύεη, 25 (παξ. 9) ηνπ Ν.4440/2016,  64 ηνπ Ν.4590/2019 θαη άξζξν όγδνν ηνπ 
Ν. 4506/2017)» με ζήμανζη έκδοζης «2-12-2019» θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηειεπηαία 
ελόηεηα ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».  

 Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ 
αξηζκ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄), (ζηνηρεία 11 θαη 12 ηνπ 
Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΟΥ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ, ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΑΤΣΑ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
(άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 25 (παξ. 9) ηνπ Ν.4440/2016, 64 ηνπ 
Ν.4590/2019 θαη άξζξν όγδνν ηνπ Ν. 4506/2017)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «2-12-
2019».  

 Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην ελ ιόγσ «Παξάξηεκα 
Αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ Εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ) ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ, ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ 
ΑΤΣΑ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 25 (παξ. 9) ηνπ 
Ν.4440/2016, 64 ηνπ Ν.4590/2019  θαη άξζξν όγδνν ηνπ Ν. 4506/2017)» κε 
ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019».  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο 
 
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε καδί κε ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ, ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΑΤΣΑ ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ 
ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, 
όπσο ηζρύεη, 25 (παξ. 9) ηνπ Ν.4440/2016, 64 ηνπ Ν.4590/2019 θαη άξζξν όγδνν ηνπ 
Ν. 4506/2017)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019» λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο ππεξεζίαο καο ( www.aade.gr ) θαη λα ελεκεξσζεί απζεκεξόλ ην ΑΔΠ είηε ζην e-

http://www.aade.gr/
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mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 2106467728 ή 213 1319188 πξνθεηκέλνπ λα ηελ 
αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 
 
Πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ, ηα 
απαηηνύκελα πξνζόληα, ηα όξηα ειηθίαο θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα 
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο. 

Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο καδί κε ην νηθείν παξάξηεκα λα γίλεη ζην θαηάζηεκα 
ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζηα θαηαζηήκαηα απηήο, όπνπ πξνθεξύζζνληαη νη αλσηέξσ 
ζέζεηο.  

 
Θα ζσνηατθεί και ζτεηικό πρακηικό ανάρηηζης ζηην σπηρεζία μας (ζύμθφνα με ηο άρθρο 
21 παρ. 9 ηοσ Ν. 2190/1994, όπφς ιζτύει), ηο οποίο θα αποζηαλεί ασθημερόν ζηο ΑΣΕΠ 
είηε ζηο  e-mail: sox@asep.gr είηε ζηο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.8 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
(d1b.gram@mofadm.gr  ή  aade.central@aade.gr ), είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:   
 
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ (ΑΑΓΔ) - Γ/ΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (ΣΜΖΜΑ Β΄) - ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΖ ΔΡΒΗΑ 10. Σ.Κ. 105 62, 
Σ.Θ. 101 84 AΘΖΝΑ.  

Πιεξνθνξίεο  ζα δίδνληαη ζηα ηειέθσλα: 210-3375124,210-3375096 θαη 210-3375543 

Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν θαη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν 
ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο 
κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν πξέπεη 
απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο 
αηηήζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Δπηζεκαίλεηαη: όηη ζύκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθό Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 γλσζηό σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, 

θαζηεξώλεηαη εληαίν λνκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιόγν απηό, ε ζπκκεηνρή ησλ 

ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή ππνβνιή αίηεζεο κε ηα 

ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά πξνο ηνλ Φνξέα, ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ 

ππνςεθίνπ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα πνπ ηνπο αθνξνύλ, θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν 

(θπζηθό ή ςεθηαθό) γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο. Οη θνξείο 

νθείινπλ λα πξνζηαηεύνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ από ηπρόλ 

ππνθινπή πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο 

ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην 

Φνξέα. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
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παξνύζαο  ζηηο εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε 
ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα  
(δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε 
εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην δηθηπαθό ηόπν 
ηεο ππεξεζίαο καο β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα 
αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο 
 Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ, γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ 
 

Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε 
ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Η θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή 
βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος 
ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική ιδιόηηηα, αριθμός ανηλίκφν ηέκνφν, μονογονεχκή 
ιδιόηηηα, εμπειρία, αναπηρία σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού προζώποσ).  

2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην 
δεύηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νύησ θαζεμήο. Αλ θαη πάιη 
ηζνβαζκνύλ, πξνεγείηαη ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, 
ελώ αλ εμαληιεζνύλ όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμύ ηνπο ζεηξά θαζνξίδεηαη κε 
δεκόζηα θιήξσζε. 
 

 Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθνύο 113 θαη 114 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, 
αλεμάξηεηα από ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ 
δήκσλ ησλ Ννκώλ Έβξνπ θαη εξξώλ (άξζξν έλαην, παξ.28 ηνπ Ν. 4057/2012). 

 Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 117 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από 
ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη  ηνπ δήκνπ Μήινπ 
(άξζξν έλαην, παξ.28 ηνπ Ν. 4057/2012). 

 Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό 118 πξνηάζζνληαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα από 
ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη  όισλ ησλ δήκσλ 
ηεο λήζνπ  Λέζβνπ. 

 Γηα ηηο ππόινηπεο ζέζεηο θαη θσδηθνύο δελ ηζρύεη ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο. 
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Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζσξηλώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο, πξνζιεπηέσλ θαη 
απνξξηπηέσλ, ε ππεξεζία καο ζα ηνπο αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ζηα 
θαηαζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζα ηνπο δεκνζηεύζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
(www.aade.gr). Δπηπιένλ, ζα ηνπο απνζηείιεη καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, γηα 
έιεγρν λνκηκόηεηαο ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο 
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 
από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην 
ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), ε 
νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη 
απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην ΑΔΠ ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ (prosl.enstasi@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από 
απνδεηθηηθό θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό 
ηνπ παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ 
κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη άκεζα ζην ΑΔΠ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ 
θαηάηαμεο.  

Σν ΑΔΠ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη ηνλ θαη’ έλζηαζε έιεγρν κέζα ζε έλα  (1) 
κήλα από ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. Η απόθαζε ηνπ ΑΔΠ 
θνηλνπνηείηαη ζην θνξέα πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηνλ νξηζηηθό πίλαθα πξνζιεπηέσλ. 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 
πξνζσξηλώλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ. Σπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ κεηά ηνλ έιεγρν 
ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη άκεζα από ην 
θνξέα, ελώ απνιύνληαη νη πξνζσξηλά πξνζιεθζέληεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
νξηζηηθνύο πίλαθεο. Οη απνιπόκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρόιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε από 
ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηόπηλ αλακόξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ από ην ΑΔΠ είηε ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (ΣΟΧ) ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΛΖΦΖ  ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ, ΣΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΑΤΣΑ 
ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΑΡΥΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (άξζξα: 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, 25 (παξ. 9) ηνπ 

http://www.aade.gr/
mailto:prosl.enstasi@asep.gr
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Ν.4440/2016, 64 ηνπ Ν.4590/2019 θαη άξζξν όγδνν ηνπ Ν. 4506/2017)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «02-12-2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.8, ζε ζπλδπαζκό κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό,  
κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο 
ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο 
δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  
 

 

 
 Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ 
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΟΓΧΝ 
  

 

  
ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΠΗΣΗΛΖ 

ΑΔΑ: 6Φ2Τ46ΜΠ3Ζ-2Ρ2


		2020-12-18T07:50:00+0200
	Athens




