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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ1/2021 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

(ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ 

Α.Α.Γ.Δ.) 
 

Ζ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 
 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4778/2021 (26/Α΄) «Μηζζνιφγην, δεηήκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη άιιεο 

επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37-42 ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ελίζρπζε ηνπ Αλψηαηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

6/η.Α΄/15-1-2021), φπσο ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ Ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237/Α΄/31-10-2014), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 4554/2018, φπσο ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 50/η. Α΄/16.3.2018).  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 4635/2019 «Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. (ΦΔΚ 167 Α΄). 

6. Σελ ππ΄αξηζκ.1/20-1-2016 (ΦΔΚ 18/η.Τ.Ο.Γ.Γ./20-1-2016) Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 
4389/2016 (ΦΔΚ 94/η.Α’/27-05-2016), ηελ ππ’ αξηζκ. 39/3/30-11-2017 (ΦΔΚ 
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689/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 
«Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» 
θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 5294 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 27/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ πεξί αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα πέληε έηε. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. απφθαζεο Γ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΔΞ 2020/23-10-2020 
«Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)» (Φ.Δ.Κ. 
4738/η.Β’), όπσο ηζρύεη. 

8. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Π.Γ.Α. Α.Α.Γ.Δ. Α 1018133 ΔΞ 2021/03-03-2021 έγγξαθν 
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Α.Α.Γ.Δ.«Κάιπςε δαπάλεο 
απνδνρψλ γηα ηελ πξφζιεςε δηαθνζίσλ ζαξάληα δχν (242) ππαιιήισλ ζηελ 
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

9. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΓΑΓ Β 1020158 ΔΞ 2021/08-03-2021 Αίηεκα έγθξηζεο γηα 
ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο εθαηφλ πελήληα (150) ππαιιήισλ θαηεγνξίαο 
ΠΔ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο, ζαξάληα (40) ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΣΔ θιάδνπ 
Πιεξνθνξηθήο, δψδεθα (12) ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΠΔ θιάδνπ Μεραληθψλ θαη 
ζαξάληα (40) ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΠΔ θιάδνπ Γηνηθεηηθνχ– Οηθνλνκηθνχ ζηελ 
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 
4778/2021 (Φ.Δ.Κ. 26/Α΄) θαη ηνπ Τπνθεθαιαίνπ Γ2 ηνπ Ν. 4765/2021 (Φ.Δ.Κ. 6/Α΄). 

10. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 2/52718/ΓΠΓΚ/26-03-2021 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 
ηνπ Κξάηνπο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο. 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./34/6062/29-04-2021 Απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο  Π.Τ.. 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη 
πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ΦΔΚ 280 Α), φπσο ηζρχεη. 

12. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΓΑΓ Β 1045238 ΔΞ 2021/31-05-2021 έγγξαθν ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ., ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα πξνζφληα ησλ 
εηδηθνηήησλ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο. 

13. Σα απφ 27, 28 ,31-05-2021 θαη 09-06-2021 e-mails ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Οξγάλσζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ., κε ηελ απνζηνιή 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ πξνζφλησλ γηα 
ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο. 

14. Σελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ζρεδηαζκνχ, εθηέιεζεο, 

πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Σακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο ηεο Δ.Δ. 

(Recovery and Resilience Facility - RRF). 
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Αλαθνηλώλεη 
Σελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζέαο ηδησηηθνύ δηθαένπ νξηζκΫλνπ ρξόλνπ, 
ζπλνιηθΪ δηαθνζέσλ ζαξΪληα δύν (242) αηόκσλ θαη δηΪξθεηα απαζρόιεζεο ηξηΪληα 
Ϋμη (36) κάλεο γηα ηελ θΪιπςε αλαγθώλ πξνζσπηθνύ ζηελ ΑλεμΪξηεηε Αξρά 
Γεκνζέσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), πνπ εδξεύεη ζηελ Αζάλα γηα ηηο αλΪγθεο απηάο εληόο 
ηνπ Ννκνύ Αηηηθάο θαη ζπγθεθξηκΫλα ηνπ εμάο, αλΪ ππεξεζέα, Ϋδξα, εηδηθόηεηα θαη 
δηΪξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληέζηνηρα απαηηνύκελα 
(ηππηθΪ θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο 
ζΫζεο 

Τπεξεζέα/Πεξηθεξεηαθά 
Δλόηεηα 

Σόπνο Απαζρόιεζεο 
ΚιΪδνο -

Δηδηθόηεηα 
ΓηΪξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
(Δηδηθόηεηα 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ) 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο  

3 

102 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
(Δηδηθόηεηα 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ) 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

3 

103 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
(Δηδηθόηεηα 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ) 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

2 

104 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
(Δηδηθόηεηα 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ) 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

2 

105 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
(Δηδηθόηεηα 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ) 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

2 

106 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

(κε πηπρέν 
Ννκηθάο ά 

Οηθνλνκηθώλ) 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

22 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο 
ζΫζεο 

Τπεξεζέα/Πεξηθεξεηαθά 
Δλόηεηα 

Σόπνο Απαζρόιεζεο 
ΚιΪδνο -

Δηδηθόηεηα 
ΓηΪξθεηα 

ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

107 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ 

Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

(κε πηπρέν 
Οηθνλνκηθώλ) 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

6 

108 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ & 
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΑΝΑΦΟΡΧΝ 
ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

(κε πηπρέν 
Οηθνλνκηθώλ) 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

7 

109 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

(Γ.Γ.Ο.Τ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Κεληξηθνύ 

ΣνκΫα Αζελώλ 
(Γάκνο Αζελαέσλ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

(κε πηπρέν 
Ννκηθάο)** 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

5 

110 

ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ* ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
(Γ.Γ.ΖΛΔ.Γ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΝΟΣΗΟ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Ννηένπ 
ΣνκΫα Αζελώλ 

(Γάκνο ΜνζρΪηνπ – 

Σαύξνπ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΠΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

150 

111 

ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ* ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
(Γ.Γ.ΖΛΔ.Γ.) ΣΖ Α.Α.Γ.Δ./ 
ΝΟΣΗΟ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ 

ε Τπεξεζέεο ηεο 
Α.Α.Γ.Δ εληόο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο 
Δλόηεηαο Ννηένπ 
ΣνκΫα Αζελώλ 

(Γάκνο ΜνζρΪηνπ – 

Σαύξνπ) 

Ν. Αηηηθάο 

ΣΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

36 κάλεο 
από ηελ 

ππνγξαθά 
ηεο 

ζύκβαζεο 

40 

 
*ΓΗ..ΣΔ.ΠΛ.: Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο,  
  Γ.Α.Φ.Δ.: Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, 
  Γ.Α.Σ.Δ.: Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Σεισλεηαθψλ, Διεγθηηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθψλ Δθαξκνγψλ 
  Γ.ΤΠΖ.ΓΔΓ.: Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Γεδνκέλσλ 
  ΓΗ.Γ.ΤΠΟΓ.: Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Τπνδνκψλ 
  Α.Σ.Α.: Απηνηειέο Σκήκα Αζθάιεηαο 
  Α.Σ.ΤΠΟ.: Απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο 

 

** ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξφζιεςεο είλαη νη ππνςήθηνη λα κελ 
Ϋρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γηθεγόξνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 

 

ΑΔΑ: 6ΥΨΛ46ΜΠ3Ζ-4ΟΓ



 

ειίδα 5 απφ 14 

 
ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο ζΫζεο 
Σέηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπΪ απαηηνύκελα (ηππηθΪ & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

α) Πηπρέν ά δέπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ ά ηαπηόζεκν θαηΪ πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 
γ) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

102 

α) Πηπρέν ά δέπισκα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ ά ηαπηόζεκν θαηΪ πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο, 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 
γ) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

103 

α) Πηπρέν ά δέπισκα Ηιεθηξνιφγνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ 
Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ θαη 
Αεξνλαππεγνχ Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ Βηνκεραλίαο ά Ναππεγνχ 
Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ά Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ΑΔΙ ή ην 
νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ά ηαπηόζεκν θαηΪ πεξηερόκελν 
εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ 
ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 
γ) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

104 

α) Πηπρέν ά δέπισκα Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ά Ηιεθηξνιφγνπ Μεραλνιφγνπ 
Μεραληθνχ ά Μεραλνιφγνπ Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ά Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 
Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ά Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ά 
Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ ά ηαπηόζεκν θαηΪ πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο.  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 
γ) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

105 

α) Πηπρέν ά δέπισκα Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ά Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ 
ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ά ηαπηόζεκν θαηΪ πεξηερόκελν 
εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  

ΑΔΑ: 6ΥΨΛ46ΜΠ3Ζ-4ΟΓ



 

ειίδα 6 απφ 14 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο ζΫζεο 
Σέηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπΪ απαηηνύκελα (ηππηθΪ & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ. 
γ) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

106 

α) Πηπρέν ά δέπισκα ηκήκαηνο Ννκηθήο ά Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ ά Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ά Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ά Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ά Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ά Λνγηζηηθήο 
θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ά Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ά 
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ά Οηθνλνκηθψλ ά Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ά Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ά Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 
Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ά ηαηηζηηθήο ά ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ά 
ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ά ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ά Μαζεκαηηθψλ- Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε 
ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

107 

α) Πηπρέν ά δέπισκα ηκήκαηνο Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ ά Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ά Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ά Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Οξγαληζκψλ ά Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ά Λνγηζηηθήο θαη 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο ά Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ά 
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ά Οηθνλνκηθψλ ά Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ά Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ά Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 
Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ά ηαηηζηηθήο ά ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ά 
ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ά ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ά Μαζεκαηηθψλ-Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε 
ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

108 

α) Πηπρέν ά δέπισκα ηκήκαηνο Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ ά Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ά Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ά Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Οξγαληζκψλ ά Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ά Λνγηζηηθήο θαη 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο ά Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ά 
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ά Οηθνλνκηθψλ ά Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ά Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ά Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 
Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ά ηαηηζηηθήο ά ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ά 
ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ά ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - 
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ά Μαζεκαηηθψλ- Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε 
ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ΑΔΑ: 6ΥΨΛ46ΜΠ3Ζ-4ΟΓ



 

ειίδα 7 απφ 14 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο ζΫζεο 
Σέηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπΪ απαηηνύκελα (ηππηθΪ & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

β) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
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α) Πηπρέν ά δέπισκα Ννκηθήο ά ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

β) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

γ) Γλώζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
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α) Πηπρέν ά δέπισκα Πιεξνθνξηθήο ά Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ά 
Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο κε θαηεχζπλζε: i) Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ά ii) 
Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ά Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε 
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ά Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο - 
εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ά Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο ά 
Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ά Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ά Δπηζηήκεο θαη 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ά Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ά 
Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηελ Βηνηαηξηθή ά Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη 
Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ά Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ά Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – 
Καηεχζπλζε Η/Τ ά Μεραληθνχ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ά 
Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ά Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη 
Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ά Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ά 
Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ά Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ 
Τπνινγηζηψλ ά Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ά Μεραληθψλ 
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Γηθηχσλ ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ά αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Μεηαπηπρηαθό Γέπισκα Δηδέθεπζεο εηάζηαο ηνπιΪρηζηνλ δηΪξθεηαο ζε ζΫκαηα 
Γηαρεέξηζεο ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ ά ζηε Γηαρεέξηζε Γηθηύσλ ά ζηε Γηαρεέξηζε θαη 
ΑλΪπηπμε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκΪησλ θαη Λνγηζκηθνύ ά ζηε Γηαρεέξηζε Έξγσλ 
Πιεξνθνξηθάο, 

ά 
ΔμεηδηθεπκΫλε εκπεηξέα ηνπιΪρηζηνλ δύν (2) εηώλ ζηε Γηαρεέξηζε ΒΪζεσλ 
ΓεδνκΫλσλ ά ζηε Γηαρεέξηζε Γηθηύσλ ά ζηε Γηαρεέξηζε θαη ΑλΪπηπμε 
Πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκΪησλ θαη Λνγηζκηθνύ ά ζηε Γηαρεέξηζε Έξγσλ 
Πιεξνθνξηθάο. 
γ) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 
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α) Πηπρέν ά δέπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ά Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Πνιπκέζσλ ά Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ά Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ά 
Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ά Δθαξκνγψλ 
Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη  ζηελ Οηθνλνκία ά Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ά 
Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ά Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ά 
Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ά Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ 
πζηεκάησλ ά Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ά Σειεπηθνηλσληψλ θαη 
Γηθηχσλ Η/Τ ά Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ά Δπηρεηξεζηαθήο 
Πιεξνθνξηθήο ά Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ά Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλΪ θσδηθό ζΫζεο) 

Κσδηθόο ζΫζεο 
Σέηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπΪ απαηηνύκελα (ηππηθΪ & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σ.Δ. ά Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε θαηεχζπλζε Γηνίθεζε 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ά Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. θαη Μεραληθψλ 
Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. κε θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη 
Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Μεηαπηπρηαθό Γέπισκα Δηδέθεπζεο εηάζηαο ηνπιΪρηζηνλ δηΪξθεηαο ζε ζΫκαηα 
Γηαρεέξηζεο ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ ά ζηε Γηαρεέξηζε Γηθηύσλ ά ζηε Γηαρεέξηζε θαη 
ΑλΪπηπμε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκΪησλ θαη Λνγηζκηθνύ ά ζηε Γηαρεέξηζε Έξγσλ 
Πιεξνθνξηθάο, 

ά 
ΔμεηδηθεπκΫλε εκπεηξέα ηνπιΪρηζηνλ δύν (2) εηώλ ζηε Γηαρεέξηζε ΒΪζεσλ 
ΓεδνκΫλσλ ά ζηε Γηαρεέξηζε Γηθηύσλ ά ζηε Γηαρεέξηζε θαη ΑλΪπηπμε 
Πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκΪησλ θαη Λνγηζκηθνύ ά ζηε Γηαρεέξηζε Έξγσλ 
Πιεξνθνξηθάο. 
γ) Καιά γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

 
 
 

Οη ππνςήθηνη/εοφισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ  (ΠΔ)  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 
 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθΪησ θσδηθνύο ζΫζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ησλ πξνο πιάξσζε ζΫζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

101, 102, 103, 104 & 
105 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηΪ ηελ απόθηεζεηεο δεηνχκελεο, 
θαηΪ πεξέπησζε, απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε Ϊδεηαο Ϊζθεζεο 
επαγγΫικαηνο  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξέπησζε Α(1) ά 
ΔηδηθΫο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξέαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ζηνηρεέν12. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ  
1α. ΥΡΟΝΟ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλΪδεο γηα 4 κάλεο αλεξγέαο θαη 60 κνλΪδεο αλΪ κάλα αλεξγέαο Ϊλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 18 κάλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040 
 

1β. ΥΡΟΝΟ ΜΖ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 18 ΜΖΝΔ (40 κνλΪδεο αλΪ κάλα αλεξγέαο, κε αλώηαην όξην ηνπο 9 κάλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 θαη άλσ 

36036360 
 

 

1040 
 

  

κνλάδεο 40 80 120 160 200 240 280 320             360    
 
2.   ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (300 κνλΪδεο) 

             
 3.   ΣΡΗΣΔΚΝΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (200 κνλΪδεο) 
 
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (100 κνλΪδεο) 

 
 5.   ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (50 κνλΪδεο γηα θαζΫλα κε αλώηαην όξην ηα 6 ηΫθλα) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 6 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 300 

       

 
 6.   ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλΪδεο ηνπ βαζηθνύ ηέηινπ κε 2 δεθαδηθΪ ςεθέα πνιιαπιαζηΪδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 
 

7.   ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ (γηα ηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ θαη ΣΔ 150 κνλΪδεο) * 
 
8.   ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ (γηα ηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ θαη ΣΔ απηνηειήο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο 70 κνλΪδεο) * 
 
9.   ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΗ ΑΓΗΑΠΑΣΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ (γηα ηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ θαη ΣΔ integratedmaster 35 κνλΪδεο) * 
 
10.  ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ * 
  α. Γεύηεξνο ηέηινο ζπνπδώλ (γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 30 κνλΪδεο) 
  β. Γεύηεξνο ηέηινο ζπνπδώλ (γηα ηελ θαηεγνξέα ΓΔ, ηεο έδηαο εθπαηδεπηηθάο βαζκέδαο 25 κνλΪδεο) 
 
11. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλΪδεο αλΪ κάλα εκπεηξέαο θαη Ϋσο 84 κάλεο) 
 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588 

 

 
12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (200 κνλΪδεο) 
 

 
13. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (130 κνλΪδεο) 
 
*Σα θξηηάξηα 7, 8, 9, θαη 10 ππνινγέδνληαη αζξνηζηηθΪ γηα ηνπο/ηηο θαηόρνπο δηδαθηνξηθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ ηέηινπ ζπνπδώλ θαη εληαένπ θαη αδηΪζπαζηνπ ηέηινπ 
ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπΫδνπ (intergratedmaster) θαη δεύηεξνπ ηέηινπ ζπνπδώλ. ε πεξέπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηΫξσλ ηνπ ελόο δηδαθηνξηθώλ 
δηπισκΪησλ ά/θαη κεηαπηπρηαθώλ ηέηισλ ά/θαη εληαένπ θαη αδηΪζπαζηνπ ηέηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπΫδνπ (integratedmaster), ά/θαη δεύηεξνπ ηέηινπ 
ζπνπδώλ, βαζκνινγεέηαη επηπιΫνλ Ϋλαο κόλν εμ απηώλ ησλ ηέηισλ θαη εΪλ πξόθεηηαη γηα κε νκνηόβαζκνπο ηέηινπο, βαζκνινγεέηαη ν πςειόηεξνο εμ απηώλ, 
ιακβΪλνληαο ζε θΪζε πεξέπησζε ην άκηζπ ησλ κνλΪδσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ νηθεέν ηέηιν ζπνπδώλ. 
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106, 107, 108 & 109 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηΪ ηε ιάςε ηνπ βαζηθνύ ηέηινπ 
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξέπησζε Β ά 
ΔηδηθΫο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξέαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ζηνηρεέν12. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ (ΠΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ) ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ). 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη γηα ηνπο παξαθΪησ θσδηθνύο ζΫζεσλ λνείηαη ε 
απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ηνπ εέδνπο ηεο εμεηδηθεπκΫλεο εκπεηξέαο πνπ νξίδεηαη  
ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε σο ηππηθφ πξνζφλ πξφζιεςεο. 

ΠΫξαλ ηνπ εέδνπο θαη ηνπ ρξνληθνύ δηαζηάκαηνο ηεο εμεηδηθεπκΫλεο εκπεηξέαο πνπ 
νξέδεηαη από ηελ παξνύζα αλαθνέλσζε σο ηππηθό πξνζόλ, βαζκνινγεέηαη επέζεο θαη ε 
εκπεηξέα πνπ δηαζΫηνπλ νη ππνςάθηνη ζε θαζάθνληα ά Ϋξγα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ησλ 
πξνο πιάξσζε ζΫζεσλ, γηα ην ππνιεηπόκελν ρξνληθό δηΪζηεκα θαη κΫρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηνπ βαζκνινγνύκελνπ θξηηεξένπ ησλ ζπλνιηθΪ επηΪ (7) εηώλ εκπεηξέαο. 

(ΓΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ): 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην 

δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθά κε ην 

αληηθεέκελν ησλ πξνο πιάξσζε ζΫζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

110 &111 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηΪ ηε ιάςε ηνπ βαζηθνύ ηέηινπ ζπνπδώλ κε 
ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  
Γηα ηελ απφδεημε ηόζν ηεο εμεηδηθεπκΫλεο εκπεηξέαο όζν θαη ηεο εκπεηξέαο 
ζε θαζάθνληα ά Ϋξγα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ησλ πξνο πιάξσζε 
ζΫζεσλ βι. δηθαηνινγεηηθά πεξέπησζε Β ά ΔηδηθΫο πεξηπηώζεηο απόδεημεο 
εκπεηξέαο ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

(ΟΥ) -ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ζηνηρεέν12. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξέαο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξΪθνληαη 
αλαιπηηθΪ ζην «ΠαξΪξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβΪζεσλ εξγαζέαο ΟξηζκΫλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ελόηεηα Δ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ»). 
 
 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ απνθιεηζηηθά 
ηαρπδξνκηθΪ φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «ΠαξΪξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβΪζεσλ εξγαζέαο ΟξηζκΫλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ Ι ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο εθηόο απφ ηελ Τπεχζπλε 
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Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πνπ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΦΑΛΑΙΟ I, «ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζηνηρείν 2. ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ.   
 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «ΠαξΪξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβΪζεσλ 

εξγαζέαο ΟξηζκΫλνπ ρξόλνπ (ΟΥ). 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζέεπζε ηεο αλαθνέλσζεο  

Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021 ζηνηρεία θαη ηα φξηα ειηθίαο 
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ σο άλσ λφκνπ, λα δεκνζηεπζεέ ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή 
εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο πεξηθεξεηαθάο ελόηεηαο Κεληξηθνύ ΣνκΫα 
Αζελώλ θαη ηεο πεξηθεξεηαθάο ελόηεηαο Ννηένπ ΣνκΫα Αζελώλ, εθφζνλ εθδίδνληαη. 
ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα 
γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. 

ΑλΪξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο, λα γίλεη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ, κεηΪ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο Ϋγθξηζάο ηεο ζηελ ππεξεζία καο. Δληόο εέθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ή έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ην Α..Δ.Π. ε αλαθνίλσζε καδέ κε ην 

«Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)» κε 

ζήκαλζε έθδνζεο «10-6-2021», ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Η/Τ 

κε ζήκαλζε έθδνζεο «17-05-2021» θαη (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε 

έθδνζεο «7-12-2020» θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα αλαξηεζνύλ ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν (www.aade.gr) θαη ζην θαηΪζηεκα ηεο ππεξεζέαο καο, ζηα 

θαηαζηάκαηα απηάο φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη αλσηέξσ ζέζεηο, θαζψο θαη ζην ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γάκσλ Αζελαέσλ θαη ΜνζρΪηνπ – 

Σαύξνπ. Δπηπιένλ, λα αλαξηεζεέ θαη ζην πξφγξακκα «Γηαύγεηα». Γηα θάζε αλάξηεζε 

πνπ δηελεξγείηαη ζε θαηάζηεκα, ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλΪξηεζεο 

(ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021, φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα 

απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox@asep.gr. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ, ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 
1ΠΔ/ΣΔ θαη λα ηελ ππνβάινπλ, απνθιεηζηηθά ηαρπδξνκηθΪ κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά, ζηα 
γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΚΑΡΑΓΗΧΡΓΖ ΔΡΒΗΑ 10, Σ.Κ. 
105 62, Σ.Θ. 101 84 - ΑΘΖΝΑ θαη ζηνηρεέα παξαιάπηε: ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ 
ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ - Γ/ΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ - ΣΜΖΜΑ Β΄ 
(ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΟΥ 1/2021). 
 

 

Πιεξνθνξέεο ζα δέδνληαη ζηα ηειΫθσλα: 210-3375124 (θνο Α. Μέλεο), 210-3375373 
(θα Κ. ΝηθνιΪνπ) θαη 210-3375543 (θα Γ. γνύξνπ). 

 

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

http://www.aade.gr/
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Ζ αέηεζε ζπκκεηνράο επΫρεη ζΫζε ππεύζπλεο δάισζεο θαη ε επζύλε ηεο νξζάο 
ζπκπιάξσζάο ηεο εέλαη απνθιεηζηηθΪ ηνπ ππνςεθένπ. Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα 
ππνβάιεη κέα κόλν αέηεζε θαη γηα ζέζεηο κέαο κόλν θαηεγνξέαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ά ΣΔ). 
Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 
αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη 
απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

Ζ πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξόηεξε ησλ δΫθα (10) 
εκεξώλ (ππνινγηδνκΫλσλ εκεξνινγηαθΪ) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ ηφπν (www.aade.gr) θαη ζην θαηΪζηεκα ηεο ππεξεζέαο καο, ζηα 
θαηαζηάκαηα απηάο φπνπ πξνθεξχζζνληαη νη ζέζεηο, θαζψο θαη ζην ρψξν  
αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γάκσλ Αζελαέσλ θαη ΜνζρΪηνπ – 
Σαύξνπ, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 
Η 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 αλαδεηάζνπλ ηα Ϋληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηνλ δηαδηθηπαθφ 
ηφπν ηεο ππεξεζίαο καο (www.aade.gr) β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) 
θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιέηεο  
Έληππα – Γηαδηθαζέεο  Γηαγσληζκώλ ΦνξΫσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά 
ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  ΑλεμΪξηεηεο θαη Ϊιιεο 
αξρΫο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη 
απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιέηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζέεο  Γηαγσληζκώλ ΦνξΫσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  ΚαηΪηαμε ππνςεθέσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη, εθφζνλ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ζε πξνζσξηλνχο πίλαθεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα 
θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο).  

Η θαηΪηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθά επηινγά γηα ηελ 
πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξνεγνύληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θύξηα πξνζόληα ηεο 
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κ.ο.κ.).  

2. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύρια ή επικοσρικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθά βαζκνινγέα πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ 
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική 
ιδιόηηηα, μονογονεχκή ιδιόηηηα, αριθμός ανήλικφν ηέκνφν, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, 
διδακηορικό δίπλφμα, ασηοηελής μεηαπηστιακός ηίηλος, ενιαίος και αδιάζπαζηος ηίηλος 
μεηαπηστιακού επιπέδοσ (integratedmaster), δεύηερος ηίηλος ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία 
σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκέαο 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 (πολύηεκνος γονέας και ηέκνο πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο. 
Αλ νη ππνςήθηνη θαη πάιη ηζνβαζκνχλ, πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ, ελψ, αλ εμαληιεζνχλ φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμχ ηνπο 
ζεηξά θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

http://www.aade.gr/
http://www.aade.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΑλΪξηεζε πηλΪθσλ θαη ππνβνιά ελζηΪζεσλ 

Οη πίλαθεο θαηάηαμεο, απνξξηπηέσλ θαη πξνζιεπηέσλ ζα αλαξηεζνύλ, εληόο ηξηΪληα 
(30) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ζηα 
θαηαζηήκαηα θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν (www.aade.gr), θαη πξέπεη ε ππεξεζία καο 
λα ηνπο απνζηείιεη Ϊκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό 
αλΪξηεζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021) ην νπνίν ζα 
ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Οη ππνςήθηνη πνπ εγγξάθνληαη ζε 
πίλαθα απνξξηπηέσλ εκθαλίδνληαη ρσξίο ηε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ ηνπο 
δεδνκέλσλ. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: 
sox@asep.gr. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε Ϋλζηαζεο, κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθΪ), ε 
νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν. Η 
έλζηαζε ππνβΪιιεηαη απνθιεηζηηθΪ κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην ΑΔΠ ζηε δηεύζπλζε 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκεένπ (prosl.enstasi@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβόινπ εέθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη 
εθδνζεί εέηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. 
ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr), εέηε 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. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θαη ζην πξφγξακκα 
«Γηαχγεηα» θαη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ακΫζσο κεηΪ ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 
Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ 
ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθΪ απφ ην 
θνξέα, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο 
θαηάηαμεο. 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, 
αληηθαζέζηαληαη 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 εγθεθξηκΫλεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

http://www.aade.gr/
mailto:prosl.enstasi@asep.gr
ΑΔΑ: 6ΥΨΛ46ΜΠ3Ζ-4ΟΓ



 

ειίδα 14 απφ 14 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνέλσζεο απνηειεέ θαη ην «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζάκαλζε 
Ϋθδνζεο «10-06-2021», ην νπνέν πεξηιακβΪλεη: i) ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ηνπο ζηε δηαδηθαζέα επηινγάο·θαη ii) νδεγέεο 
γηα ηε ζπκπιάξσζε ηεο αέηεζεο –ππεύζπλεο δάισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ 
1ΠΔ/ΣΔ, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκΪλζεηο ζρεηηθΪ κε ηα πξνζόληα θαη ηα 
βαζκνινγνύκελα θξηηάξηα θαηΪηαμεο ησλ ππνςεθέσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
θαλνληζηηθΫο ξπζκέζεηο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα Ϋρνπλ πξόζβαζε ζην 
ΠαξΪξηεκα απηό, αιιΪ θαη ζηα ΔηδηθΪ Παξαξηάκαηα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ 
κε ζάκαλζε Ϋθδνζεο «17-05-2021» θαη (Α2) Απόδεημεο ΓισζζνκΪζεηαο κε ζάκαλζε 
Ϋθδνζεο «7-12-2020», κΫζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκΫλα κΫζσ ηεο έδηαο δηαδξνκάο πνπ αθνινπζεέηαη θαη γηα ηελ αλαδάηεζε 
ηνπ εληύπνπ ηεο αέηεζεο δειαδά: Κεληξηθά ζειέδα  Πνιέηεο Έληππα – 
Γηαδηθαζέεο  Γηαγσληζκώλ θνξΫσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  
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