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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζ. ΟΥ 1Α/2019 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

(ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ) 

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

ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΟΚΗΜΧΝ ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ ΞΑΝΘΖ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ.9 
ηνπ Ν. 4440/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4590/2019. 

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 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 

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

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 6481/6/745-ζ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η.Β΄/13-06-2018) θνηλή απφθαζε 
ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4249/2014 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 
αλαβάζκηζε Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 
θαη ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 73 η.Α’/24-03-2014), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 η. Α΄/8.8.2014) θαη ηζρχεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 178/2014 «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο»                   
(ΦΔΚ 281/ η.Α΄/31-12-2014) φπσο ηζρχεη. 

                         
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ 
ΥΟΛΖ ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΓΟΚΗΜΧΝ ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ   
2

Ο
 ΥΛΜ ΞΑΝΘΖ- ΚΑΒΑΛΑ - 671 00 ΞΑΝΘΖ 
 2541084720     2541062806  P.o.l.: 5444430 

e-mail: tda-xan@astynomia.gr  
 

 

 

 

Ξάλζε, 15 Φεβξνπαξίνπ  2019 
 

Αξηζ. Πξση.:6481/6/50-ιδ 

ΑΔΑ: ΩΜ1Γ46ΜΚ6Π-ΓΚΦ
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8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 86/2018  «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» 
(ΦΔΚ159/η.Α΄/29-8-2018).   

9. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Π.Γ. 88/2018 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 
Τθππνπξγψλ»  (ΦΔΚ 160/ η.Α΄/29-8-2018). 

10. Σελ ππ΄ αξηζκ. Τ56/29-8-2018 Απφθαζε Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεσλ 
Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ3715/η.Β΄/29-8-2018). 

11. Σελ ππ΄ αξηζκ. νηθ. 178/2-10-2018  Απφθαζε Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πνιίηε Αηθαηεξίλε Παπαθψζηα-ηδεξνπνχινπ» (ΦΔΚ 4481/η.Β΄/9-10-2018). 

12. Σελ ππ΄ αξηζκ. ΓΓΟΔ/1/2/396/25-10-2018 «Απφθαζε κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ 
πθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα»                       
(ΦΔΚ 4890/ η.Β΄ /1-11-2018).  

13. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2/62814/ΓΠΓΚ/23-08-2018 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ  κε ζέκα «Έγθξηζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο».  

14. Σελ ππ΄ αξηζκ. 6481/6/745-λζ΄/25-10-2018 Γηαπηζησηηθή Πξάμε ηεο Τθππνπξγνύ   
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαηαλνκήο πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, δηάξθεηαο έσο 18 κελώλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φγδννπ άξζξνπ ηνπ 
λ.4506/2017 (ΦΔΚ 191/η.Α΄/12-2-2017) ζε Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.  

15. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση.6481/6/745-ν΄/6-11-2018 Γηαηαγή Πξντζηακέλνπ Δπηηειείνπ. 

16. Σελ ππ΄ αξηζκ. 1742/19/27710/04-01-2019 Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο  Οηθνλνκηθψλ 
ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε πηζηψζεσλ γηα ηε 
δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζε δχν (2) εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο, ε νπνία 
δηαβηβάζηεθε ζην ΑΔΠ κε ην απφ 4-1-2019 e-mail. 

17. Σν ππ’ αξηζκ. πξση.: 6481/6/50-ιε/15-2-2019 έγγξαθν  ηνπ Σκήκαηνο Γνθίκσλ 
Αζηπθπιάθσλ Ξάλζεο ζρεηηθά κε ηελ εθ λένπ έγθξηζε ηεο Αλαθνίλσζεο ΟΥ 1/2019. 

 
 

Αλαθνηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο ηνπ 
Σκήκαηνο Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ Ξάλζεο πνπ εδξεύεη ζην Γήκν  
Ξάλζεο ηνπ Ννκνύ Ξάλζεο  θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά Τπεξεζία, 
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  

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σόπνο 

απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

100 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣ 

ΞΑΝΘΗΣ  
ΤΔ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 

1 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σόπνο 

απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

ΞΑΝΘΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ έσο 18  κήλεο 
(κε 3σξε 

απαζρόιεζε) 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

100  

 
α) Γελ απαηηείηαη ηίηινο ζπνπδψλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο. 
β) Δκπεηξία ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ζην ηνκέα θαζαξηφηεηαο. 

 

Οη ππνςήθηνη  πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΤΣΧΝ 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

1. Υξφλνο αλεξγίαο (απφ 4 έσο 12 κήλεο) 

2. Αξηζκφο ηέθλσλ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 

3. Αξηζκφο ηέθλσλ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο 

4. Αξηζκφο αλειίθσλ ηέθλσλ (έσο 2 ηέθλα) 

5. Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

6. Δκπεηξία (ζπλνιηθφο ρξφλνο απαζρφιεζεο έσο 72 κήλεο) 

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

6.β. Απνθηεζείζα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

7.   Αλαπεξία ππνςεθίνπ κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% 

8.   Αλαπεξία γνλέα, ηέθλνπ, αδειθνχ ή ζπδχγνπ.  

Σα αλσηέξσ θξηηήξηα κνξηνδνηνύληαη, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα βαζκνιόγεζήο ηνπο.  

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
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ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 
 1. ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ (25  μονάδεσ για κάθε μήνα  ανεργίασ , από 4 πλήρεισ μήνεσ με ανϊτατο όριο τουσ 12 μήνεσ) 

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

μονάδες 0 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 

2. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ Ηϋ ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (50 μονάδεσ για κάθε τζκνο) 

αριθμός τζκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

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

 *αφορά μόνο τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ πολυτεκνίασ με τρία (3) τζκνα 
      
3. ΣΡΙΣΕΚΝΟ Ηϋ ΣΕΚΝΟ ΣΡΙΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (40 μονάδεσ για κάθε τζκνο) 

αριθμός τζκνων 3           

μονάδες 120           

 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΕΚΝΑ (30 μονάδεσ για κάθε ανήλικο τζκνο και ζωσ δφο  τζκνα) 

αριθμός τζκνων 1 2  

μονάδες 30 60  

5. ΓΟΝΕΑ Ηϋ ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (50 μονάδεσ για κάθε τζκνο, προκειμζνου για υποψήφιο, που ζχει την ιδιότητα γονζα μονογονεϊκήσ οικογζνειασ ή για 
κάθε μζλοσ, προκειμζνου για υποψήφιο, που ζχει την ιδιότητα τζκνου μονογονεϊκήσ οικογζνειασ)  

αριθμός τζκνων 1 2 3 4 5 …. 

μονάδες 50 100 150 200 250 …. 
 
 

6.ΕΜΠΕΙΡΙΑ **(ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόληςησ ζωσ 72 μήνεσ ( 6
α
 και 6β αθροιςτικά) 

6α.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΣΗΘΕΙΑ Ε ΦΟΡΕΙ ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 14 ΣΟΤ Ν. 2190/1994 ( 20  μονάδεσ ανά μήνα εμπειρίασ για τουσ πρϊτουσ 36 μήνεσ και 7 μονάδεσ ανά μήνα 
για τουσ λοιποφσ 36 μήνεσ με ανϊτατο όριο τουσ 72 μήνεσ) 

μήνεσ εμπειρίασ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 36  37  71  
72  και 
άνω 

μονάδεσ 20 40  60  80  1100  120 140 160 180 200 220 240 260 280 … 720  727  965  972  

6β.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΣΗΘΕΙΑ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ( 10  μονάδεσ ανά μήνα εμπειρίασ για τουσ πρϊτουσ 36 μήνεσ και 7 μονάδεσ ανά μήνα για τουσ λοιποφσ μήνεσ με 
ανϊτατο όριο τουσ 72 μήνεσ) 

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

άνω 

μονάδες 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”) 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

 8. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 

πνζνζηφ αλαπεξίαο   50% … 60% … 67% … 70%       ...             

κνλάδεο 100          ....120  …   134 ……140              

**ε 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 

Πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ, 
αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ  
δήκσλ ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν. 4057/2012). 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ (ΤΔ) 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ.  

 

Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε  ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε 
έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηόηεηαο. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 
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100  

 
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. παξ. 9 «Απόδεημε 
εκπεηξίαο» άξζξνπ 4 «Καζνξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ» ηεο ππ’ αξηζκ. 6481/6/745-ζ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η. 
Β΄/13-6-2018) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, 
Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο. 

 

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηελ παξνχζα 
αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 «Καζνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ» 
ηεο ππ’ αξηζκ. 6481/6/745-ζ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η. Β΄/13-6-2018) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 
 
 

    ΠΡΟΟΥΖ:  

• Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), γηα 
φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε 
ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν,  
είηε ζε πξσηφηππα. 

• Πηζηοποηεηηθά θαη βεβαηώζεης ηηρ αλλοδαπήρ, ποσ απαηηούληαη  από ηελ Αλαθοίλωζε, 
ππέπει απαραηηήηως να ζςνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθπαζή ηοςρ ζηελ ειιεληθή 
γιώζζα θαη λα έτοσλ επηθσρωζεί, σύμυωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα κε ηίηιν 
«ΠΡΟΚΟΜΗΖ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» (ζει. 23809) της ππ’ αξηζκ. 
6481/6/745-ζ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η. Β΄/13-6-2018) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ 
Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο. 

• Για ηην απόδειξη ηηρ αναπηπίαρ ηος ίδιος ή ζςγγενικού πποζώπος ζα πρέπεη λα 
προζθοκίδοληαη ηα δηθαηοιογεηηθά ποσ προβιέποληαη ζηελ ςπ’ απιθμ. Ππωη. 
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόθαζη ηηρ Υποςπγού Γιοικηηικήρ 
Αναζςγκπόηηζηρ (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) και ζηιρ παπ. 10 και 11 ηος άπθπος 4 ηηρ 
ςπ’ απιθμ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η. Β΄/13-6-2018) Κοινήρ Απόθαζηρ ηων 
Υποςπγών Δζωηεπικών, Οικονομικών και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ.  

 

  
    ΔΠΗΖΜΑΝΖ:  

• Γηα ηελ απόδεημε ηνπ θξηηεξίνπ <<ηξίηεθλνο ή ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο>>  
πξέπεη λα προζθοκίδοληαη ηα δηθαηοιογεηηθά ποσ προβιέποληαη ζηελ ςπ’ απιθμ. Ππωη. 
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόθαζη ηηρ Υποςπγού Γιοικηηικήρ 
Αναζςγκπόηηζηρ (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) και ζηιρ παπ. 6α και 6β ηος άπθπος 4 ηηρ 
ςπ’ απιθμ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η. Β΄/13-6-2018) Κοινήρ Απόθαζηρ ηων 
Υποςπγών Δζωηεπικών, Οικονομικών και Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ,  

ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 64 ηνπ λ.4590/2019, ζύκθσλα κε 
ην νπνίν «ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ ή ηνπ ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο» 
απνθηνύλ: 

α) Ο γνλέαο πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή 
δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ 
γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) 
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έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε αλαγλσξηζκέλα 
σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη  

ηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 
εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο.  

ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ όηη: i) νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηα ηξία 
(3) ηέθλα θαη ii) ζηα ηξία (3) παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε 
αλαπεξία ζε πνζνζηό εμήληα επηά ηνηο εθαηό (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο 
ειηθίαο. 

β) Σν ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα, ην νπνίν πιεξνί ηα αλσηέξσ ειηθηαθά φξηα ππφ ηηο ίδηεο σο 
άλσ πξνυπνζέζεηο, δειαδή εθφζνλ είλαη άγακν θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ 
πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή θνηηά ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε 
αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλεη ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30ν) έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ηέθλσλ. 

ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ όηη νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο ηζρύνπλ κόλν γηα ηνλ 
ζπκκεηέρνληα ππνςήθην ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ηέθλσλ.  

 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο Αλαθνίλσζεο 
 
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε καδί κε ηελ ππ’αξηζ. 6481/6/745-ζ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η. 
Β΄/13-6-2018) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο καο 
(www.astynomia.gr) θαη λα ελεκεξσζεί απζεκεξόλ ην ΑΔΠ κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, είηε 
ζην  e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188 πξνθεηκέλνπ λα ηελ 
αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

Πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα, ηα φξηα ειηθίαο θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα 
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο.  
 
Ανάρτηση ηης ανακοίνφζης καδί κε ηελ ππ’αξηζ. 6481/6/745-ζ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η. 
Β΄/13-6-2018) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο να γίνει ζηο καηάζηημα ηης σπηρεζίας μας.  
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 ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ  

ΟΥ.8 θαη λα ηελ ππνβάιινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν 

απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε 

απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο 

ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : Σκήκα Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ Ξάλζεο  2ν  

ρικ. Ξάλζεο Καβάιαο, 67100 ΞΑΝΘΖ, απεπζχλνληάο ηελ   ππ΄ φςηλ θ. ΜΠΑΣΕΑΚΖ 

Κπξηάθνπ  (ηει. επηθνηλσλίαο: 2541084729- 2541084720).  

http://www.astynomia.gr/
mailto:sox@asep.gr
mailto:sox@asep.gr
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ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ 

αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο 

κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο  ζηηο εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε 
ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα  
(δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην δηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε 
δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ 
ΟΥ β) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  
Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ 
δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο 
δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. 
Υξόλνπ ΟΥ. 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή 
επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Ζ θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή 
βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα 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 απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην 
δεχηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ 
εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα, πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ θαη αλ ζπκπίπηεη θαη απηή, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ 
θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε.  
 

ΠΡΟΟΥΖ: Πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα 
πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κόληκνη 
θάηνηθνη ησλ δήκσλ ηνπ Ννκνχ Ξάλζεο (άξζξν έλαην, παξ. 28 ηνπ Ν. 4057/2012). 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζσξηλψλ 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, ζην 
θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ καο θαη ζα ηνπο δεκνζηεχζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
(www.astynomia.gr). Δπηπιένλ, ζα ηνπο απνζηείιεη καδί κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά, γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 
πξαθηηθό αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) 
ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα 

http://www.astynomia.gr/
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απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 
ή 213 1319188. 

Καηά ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε 
έλζηαζεο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά), ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ή 
αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 
απεπζείαο ζην ΑΔΠ (Πνπιίνπ 6, Αζήλα, Σ.Θ. 14307, Σ.Κ. 11510) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €), πνπ 
έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. 
ινγφηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα 
αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν 
ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη 
ζηνλ εληζηάκελν. 

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

Σν ΑΔΠ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ηνλ θαη’ έλζηαζε έιεγρν κέζα ζε έλα  (1) 
κήλα απφ ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. Ζ απφθαζε ηνπ ΑΔΠ 
θνηλνπνηείηαη ζην θνξέα πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζεη ηνλ νξηζηηθφ πίλαθα πξνζιεπηέσλ 
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Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 
πξνζσξηλψλ πηλάθσλ πξνζιεπηέσλ. Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ κεηά ηνλ έιεγρν 
ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη άκεζα απφ ην 
θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη πξνζσξηλά πξνζιεθζέληεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
νξηζηηθνχο πίλαθεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ 
ηελ αηηία απηή.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ 
πηλάθσλ απφ ην ΑΔΠ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, 
απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ε ππ’ αξηζκ. 

6481/6/745-ζ/8-6-2018 (ΦΔΚ 2211/η. Β΄/13-6-2018) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ 

Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο με την οποία 

καθορίζονται: α) ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, β) ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ε 

βαζκνιόγεζε απηώλ, γ) ε πξνζεζκία θαη ν ηξόπνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ, δ) ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζώο θαη θάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία πξόζιεςεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο  Τπεξεζηώλ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ όγδννπ ηνπ λ. 

4506/2017 (Α΄ 191) θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαηξέμνπλ νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ 
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νξζή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ΟΥ.8  θαη γηα ηελ πξνζθόκηζε όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ αλσηέξσ ΚΤΑ, 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 ΟΥ.8 

δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 

θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  

 
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΟΚΗΜΧΝ 

ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ ΞΑΝΘΖ 
 

ΜΠΑΣΕΑΚΖ Κπξηάθνο 
Τπαζηπλόκνο Α΄ 
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