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         « ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ » 
 

ην από 08/12/2016 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΙ 
ΚΔΝΣΡΙΚΔ Ή ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΧΝ Ή ΣΑ Ν.Π.Γ.Γ. Ή ΣΑ 
Ν.Π.Ι.Γ. ΠΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ θαη 
επεηγνπζώλ πεξηζηάζεσλ (αλάγθεο θαζαξηόηεηαο ή εζηίαζεο ή ζίηηζεο ή θύιαμεο) ζύκθσλα κε 
ην αξζξ. 63 ηνπ λ. 4430/2016) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζει. 24-25 νξίδνληαη ξεηώο ηα 
πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.Δ. 

  Βεβαίφζε ηοσ οηθείοσ αζθαιηζηηθού θορέα από ηελ οποία λα προθύπηεη ε δηάρθεηα ηες 
αζθάιηζες θαη 

 Χφρηζηή από ηελ αίηεζε σπεύζσλε δήιφζε ηοσ σπουεθίοσ θαηά ηο άρζρο 8 ηοσ λ.1599/1986 
ζηελ οποία λα δειώλοληαη επαθρηβώς ο τρόλος θαη ηο είδος ηες εκπεηρίας ηοσ θαζώς θαη ηα 
ζηοητεία ηοσ εργοδόηε, θσζηθού προζώποσ ή ηες επφλσκίας ηες επητείρεζες αλ πρόθεηηαη 
γηα λοκηθό πρόζφπο.  

Σηελ περίπηφζε ποσ οη αλφηέρφ σπουήθηοη απαζτοιήζεθαλ ζε θηίρηα ή σπερεζίες 
ηοσ δεκοζίοσ κέζφ ηδηώηε (θσζηθό ή λοκηθό πρόζφπο), ποσ παρείτε ηης ελ ιόγφ 
σπερεζίες ζηο Γεκόζηο, κε οποηαδήποηε ζσκβαηηθή ζτέζε, κε εργαδόκελοσς γηα ασηές 
ηοσς σπουεθίοσς, ασηοί οθείιοσλ λα προζθοκίζοσλ αζροηζηηθά ηα θαηφηέρφ σπό 
ζηοητεία (α), (β) θαη (γ) δηθαηοιογεηηθά:  

αi)  Σύκβαζε ηοσ ηδηώηε εργοδόηε κε ηο δεκόζηο θορέα ή Υπεύζσλε Γήιφζε ηφλ 
σπουεθίφλ ζηελ οποία λα ζεκεηώλεηαη ρεηά όηη παρείταλ ηης σπερεζίες ηοσς (είδος) ζε 
ζσγθεθρηκέλο δεκόζηο θορέα (επφλσκία) γηα ζσγθεθρηκέλο τροληθό δηάζηεκα θαη 
απόζπαζκα από ηο Σώκα Επηζεώρεζες Εργαζίας(ΣΕΠΕ) ηοσ πίλαθα προζφπηθού ηοσ 
ηδηώηε εργοδόηε (προζάρηεκα ηες ζύκβαζες), από ηα οποία λα προθύπηεη ε παροτή 
εργαζίας ηφλ σπουεθίφλ ζε δεκόζηα θηίρηα ή σπερεζίες. 

αii) Βεβαίφζε ηοσ δεκοζίοσ θορέα γηα ηελ απαζτόιεζε ηφλ εργαδοκέλφλ ζε θηίρηα ή ζε 
σπερεζίες ασηού κέζφ ηδηώηε κε ηολ οποίο ζσκβιήζεθε ο δεκόζηος θορέας γηα ηελ 
παροτή ηφλ ελ ιόγφ σπερεζηώλ.  

β) Βεβαίφζε ηοσ οηθείοσ αζθαιηζηηθού θορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από ηελ οποία λα προθύπηεη ο 
τρόλος αζθάιηζες θαη 

γ) Υπεύζσλε δήιφζε ηφλ σπουεθίφλ όηη δελ επήιζε οποηαδήποηε αιιαγή ζηελ 
εργαζηαθή ηοσς απαζτόιεζε ζε θηίρηα ή σπερεζίες ηοσ δεκοζίοσ. 

 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Δ. 

  Βεβαίφζε ηοσ οηθείοσ αζθαιηζηηθού θορέα από ηελ οποία λα προθύπηεη ε δηάρθεηα ηες 
αζθάιηζες. 

Σηελ περίπηφζε ποσ οη αλφηέρφ σπουήθηοη απαζτοιήζεθαλ ζε θηίρηα ή σπερεζίες 
ηοσ δεκοζίοσ κέζφ ηδηώηε (θσζηθό ή λοκηθό πρόζφπο), ποσ παρείτε ηης ελ ιόγφ 
σπερεζίες ζηο Γεκόζηο, κε οποηαδήποηε ζσκβαηηθή ζτέζε, κε εργαδόκελοσς γηα 
ασηές ηοσς σπουεθίοσς, ασηοί οθείιοσλ λα προζθοκίζοσλ αζροηζηηθά ηα θαηφηέρφ 
σπό ζηοητεία (α), (β) θαη (γ) δηθαηοιογεηηθά:  

αi) Σύκβαζε ηοσ ηδηώηε εργοδόηε κε ηο δεκόζηο θορέα ή Υπεύζσλε Γήιφζε ηφλ 
σπουεθίφλ ζηελ οποία λα ζεκεηώλεηαη ρεηά όηη παρείταλ ηης σπερεζίες ηοσς ζε 
ζσγθεθρηκέλο δεκόζηο θορέα (επφλσκία) θαη γηα ζσγθεθρηκέλο τροληθό δηάζηεκα 
θαη απόζπαζκα από ηο Σώκα Επηζεώρεζες Εργαζίας (ΣΕΠΕ) ηοσ πίλαθα 



 - 2 - 

προζφπηθού ηοσ ηδηώηε εργοδόηε (προζάρηεκα ηες ζύκβαζες), από ηα οποία λα 
προθύπηεη ε παροτή εργαζίας ηφλ σπουεθίφλ ζε δεκόζηα θηίρηα ή σπερεζίες. 

αii) Βεβαίφζε ηοσ δεκοζίοσ θορέα γηα ηελ απαζτόιεζε ηφλ εργαδοκέλφλ ζε θηίρηα ή ζε 
σπερεζίες ασηού κέζφ ηδηώηε κε ηολ οποίο ζσκβιήζεθε ο δεκόζηος θορέας γηα ηελ 
παροτή ηφλ ελ ιόγφ σπερεζηώλ.  

β) Βεβαίφζε ηοσ οηθείοσ αζθαιηζηηθού θορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από ηελ οποία λα προθύπηεη 
ο τρόλος αζθάιηζες θαη 

γ) Υπεύζσλε δήιφζε ηφλ σπουεθίφλ όηη δελ επήιζε οποηαδήποηε αιιαγή ζηελ 
εργαζηαθή ηοσς απαζτόιεζε ζε θηίρηα ή σπερεζίες ηοσ δεκοζίοσ. 

πλεπώο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ν νπνίνη  είραλ ζπλάςεη ζύκβαζε εξγαζίαο κε ηδηώηε 
(θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν), απαηηνύληαη αζξνηζηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά ππό ζηνηρεία (αi), (β) 
θαη (γ) ή ηα ππό ζηνηρεία (αii), (β) θαη (γ). 

Καηά ζπλέπεηα, ν ππνςήθηνο, πνπ πξνζθνκίδεη ζύκβαζε ηνπ ηδηώηε εξγνδόηε κε ην 
δεκόζην θνξέα ή ππεύζπλε δήισζή ηνπ θαη απόζπαζκα από ην ΔΠΔ, δελ ππνρξενύηαη λα 
ζπλππνβάιιεη βεβαίσζε ηνπ δεκνζίνπ θνξέα.  Αληηζέησο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δεκόζηνο 
θνξέαο εθδώζεη ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη όηη ν ηειεπηαίνο κέζσ ηδηώηε παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην θηίξην ηνπ δεκνζίνπ 
θνξέα γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πξνζδηνξίδνληαο θαη ην είδνο ηεο παξαζρεζείζαο 
εξγαζίαο, ν ππνςήθηνο δελ ζπλππνβάιιεη ηε ζύκβαζή ηνπ κε ηνλ ηδηώηε εξγνδόηε ή ππεύζπλε 
δήισζή ηνπ θαη απόζπαζκα από ην ΔΠΔ.   

 
                      ύμθωνα με διεσκρινιζηικό έγγραθο ηοσ ΑΕΠ 

Η  Προϊζηαμένη ηοσ Σμήμαηος 
Προζωπικού 

Μαρία Γεωργιάδοσ 


