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ΑΔΑ: 67ΞΡΩ6Μ-450

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Α.Π.: 328098/25-11-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ
για τη σύναψη ύμβασης Μίσθωσης Έργου
για την υλοποίηση του Τποέργου 1 με τίτλο «Δράσεις καινοτόμων υπηρεσιών
κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του Πληθυσμού του Δήμου
Αθηναίων » με Κωδικό ΟΠ 5089164 της Πράξης «Δράσεις καινοτόμων
υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του Πληθυσμού του
Δήμου Αθηναίων » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020».

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.5 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με τις οποίες
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 ως εξής: “4. Στο
τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 προστίθεται
περίπτωση κζ' ως εξής: “κζ') οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για
την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι
παρατάσεις αυτών”.

2. Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο: « Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ Β’5968/31-12-2018)
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3.

Την με Α.Π. 1889/ΕΥΔ 349/10-06-2021 Ένταξη της Πράξης « Δράσεις Καινοτόμων
υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο
Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20142020».

4.

Την με αριθμό 310/19-07-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης
της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021.

5.

Την με Α.Π. 294653/02-11-2021 (ΑΔΑ: ΧΙ48Ψ6Μ-ΕΦΗ) Απόφαση Υλοποίησης με
ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 της
Πράξης «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων».

6.

Το με Α.Π. 295935/03-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με αίτημα πρόσληψης προσωπικού «Δράσεις
Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο
Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20142020».

7.

Την με Α.Π.299141/04-11-2021 Βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος
Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών.

8.

Την με Α.Π. 410/ΕΥΔ 647 Σύμφωνη Γνώμη του ΕΦΔ ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων για
την Ανακοίνωση πρόσληψης 55 ατόμων στο πλαίσιο της Πράξης με MIS5089164.

9.

Τις υπ’ αριθμό Πράξεις 1626/2021 και 1697/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.

10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΨΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, πενήντα πέντε (55) ατόμων, χρονικής
διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω, για την υλοποίηση του Υποέργου 1
«Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 της Πράξης «Δράσεις
Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο
Δήμο Αθηναίων».
ΠΙΝΑΚΑ: A ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΦΟΛΗΗ (ανά κωδικό απασχόλησης)
ΚΨΔΙΚΟ
ΘΕΗ
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ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ
ΥΤΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

Ο Υπεφκυνοσ Φυςικοφ Αντικειμζνου κα
φζρει τθν ευκφνθ για τθν
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ
προόδου του ζργου, τθσ
επικαιροποίθςθσ του
χρονοδιαγράμματοσ και τθσ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

1
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ΚΨΔΙΚΟ
ΘΕΗ

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ

καταγραφισ τυχόν αποκλίςεων, τθν
διαχείριςθ των αποκλίςεων
(αξιολόγθςθ προβλθμάτων /
αποκλίςεων, λιψθ μζτρων για τθν
επίλυςι τουσ) και τθν τιρθςθ φακζλων
/ αρχείου ζντυπου και θλεκτρονικοφ
ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ του
Ζντυπο: Ε.Ι.1_5 Ζκδοςθ: 1θ Ημ/νια
Ζκδοςθσ: 30.10.2015 - 10 - φυςικοφ
αντικειμζνου. Ζχει επίςθσ τθν
αρμοδιότθτα για τισ ενζργειεσ που
αφοροφν τθν υλοποίθςθ του Πακζτου
Εργαςίασ 2 ςε ςυνεργαςία με τον
Υπεφκυνο Ζργου. Επιπλζον φζρει τθν
ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ των
δράςεων δθμοςιότθτασ ςε ςυνεργαςία
με τον Υπεφκυνο Δθμοςιότθτασ.
Ειδικότερα
(ενδεικτικά
και
περιοριςτικά) ςτα κακικοντά
περιλαμβάνεται:










ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
31/10/2023
).

όχι
του

Τακτικι
ενθμζρωςθ
του
Υπεφκυνου Ζργου/Πράξθσ για τθν
κακθμερινι διοίκθςθ κι εποπτεία
τθσ Πράξθσ.
Η ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ
και ζλεγχοσ υλοποίθςθσ του
Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ
Συμμετοχικι ςυνδιαμόρφωςθ ςυμπαραγωγι προγράμματοσ και
δράςεων δθμοςιότθτασ (πριν –
κατά και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ
Πράξθσ, ενδεικτικά: ςτοχευμζνεσ
δράςεισ δθμοςιότθτασ για τθ
προςζλκυςθ ωφελοφμενων και
ενθμζρωςθ
του
γενικοφ
πλθκυςμοφ).
Διαρκισ
επικοινωνία
και
ςυντονιςμόσ
όλων
των
εμπλεκομζνων μερϊν (Επιτροπζσ,
ΕΦΔ κτλ.)
Κακοριςμόσ του Σχεδίου Εργαςιϊν
και των κρίςιμων ςθμείων, ϊςτε
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ΘΕΗ
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ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ


















ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν και θ
ζγκαιρθ
υλοποίθςθ
των
δραςτθριοτιτων.
Προςδιοριςμόσ των αναγκϊν για
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που
ζχουν ανατεκεί ςτθν Ομάδα
Ζργου, ςε επίπεδο ανκρϊπινων
πόρων
(εςωτερικϊν
και
εξωτερικϊν),
ςε
επίπεδο
πλθροφοριϊν και ςε επίπεδο
υποδομισ και διαςφάλιςθ τθσ
φπαρξθσ όλων των αναγκαίων
πόρων και μζςων για τθν ζναρξθ
τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ.
Βζλτιςτθ
αξιοποίθςθ
και
προγραμματιςμόσ ανκρϊπινων και
υλικοτεχνικϊν πόρων για τθν
εκτζλεςθ τθσ Πράξθσ.
Επικαιροποίθςθ
χρονοπρογραμματιςμοφ εργαςιϊν.
Οργάνωςθ τακτικϊν ςυναντιςεων
με τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου για
τθν αναςκόπθςθ τθσ πορείασ του
ζργου.
Διοργάνωςθ
Τεχνικϊν
Συναντιςεων με φορείσ κι
εμπλεκόμενουσ.
Εντοπιςμόσ
και
επίλυςθ
προβλθμάτων/κινδφνων κατά τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου.
Συνεργαςία με τον Υπεφκυνο
Ζργου για τθ ςφνταξθ και υποβολι
των τυποποιθμζνων από το ΣΔΕ
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τυποποιθμζνων
εγγράφων (ΤΔΠ, ΤΔΥ, ΔΕΔ κτλ.).
Παρακολοφκθςθ τθσ καταγραφισ
ςε Πλθροφοριακό Σφςτθμα των
μοναδικϊν ωφελοφμενων τθσ
Πράξθσ.
Διαχείριςθ των εγγράφων –
παραδοτζων των ςτελεχϊν τθσ
Πράξθσ.
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ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ

Οι
εργαςίεσ
του
Υπεφκυνου
Οικονομικοφ Αντικειμζνου ζχουν ςχζςθ
με
τθν
ορκολογικι
οικονομικι
διαχείριςθ τθσ Πράξθσ/Υποζργου, τθν
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο
προόδου κακϊσ επίςθσ τθν τιρθςθ /
επικαιροποίθςθ
του
χρονοδιαγράμματοσ
και
του
προχπολογιςμοφ του ζργου. Σθμαντικι
εργαςία αποτελεί ο ζλεγχοσ των
παραςτατικϊν δαπανϊν, ο ζλεγχοσ του
θλεκτρονικοφ αρχείου οικονομικϊν
ςτοιχείων και θ πιςτοποίθςθ τθσ
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν. Επιπρόςκετα
κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν
παρακολοφκθςθ και ςφνδεςθ φυςικοφ
και οικονομικοφ αντικειμζνου, τθν
καταγραφι των υποδομϊν και του
εξοπλιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τθν
Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου
Ακθναίων.
Ο Υπεφκυνοσ Δθμοςιότθτασ κα φζρει
τθν ευκφνθ για τισ δράςεισ τθσ
δθμοςιότθτασ
–
δικτφωςθσ
ςε
ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο Φυςικοφ
Αντικειμζνου.
Βαςικι εργαςία του
ςτελζχουσ αφορά ςτθ ςφνταξθ του
επικοινωνιακοφ πλάνου τθσ Πράξθσ
κακϊσ και θ επικαιροποίθςι του. Οι
δράςεισ δθμοςιότθτασ – δικτφωςθσ
λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά ωσ προσ
το αντικείμενο του ζργου, αλλά ζχουν
καίριο ρόλο ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ
του.
Οι
δράςεισ
δθμοςιότθτασ
αποςκοποφν ςτθν γενικι ενθμζρωςθ –
ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ τθσ
περιοχισ παρζμβαςθσ ζτςι ϊςτε να
υπάρξει εξοικείωςθ και ενθμζρωςθ του
για τθν αξία τθσ πρόλθψθσ τθσ υγείασ.

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

1

1

ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
31/10/2023
).

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
31/10/2023
).
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ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Οι δράςεισ τθσ δικτφωςθσ αποςκοποφν
ςτθ διαςφνδεςθ των φορζων που
υλοποιοφν αντίςτοιχεσ δράςεισ.
Ειδικότερα
(ενδεικτικά
και
όχι
περιοριςτικά) ςτα κακικοντά του
περιλαμβάνεται:
 Η ςφνταξθ και παρακολοφκθςθ
υλοποίθςθσ του επικοινωνιακοφ
πλάνου (προδιαγραφϊν δράςεων).
 Ο
ςυντονιςμόσ
και
θ
παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ
των δράςεων δθμοςιότθτασ
δικτφωςθσ.
 Ο ςχεδιαςμόσ και ςυντονιςμόσ
διαςφνδεςθσ των φορζων
 Η ανάπτυξθ οριηόντιων δράςεων
δθμοςιότθτασ - δικτφωςθσ.
 H ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δικτφων
τθσ δράςθσ

104

Το ςτζλεχοσ αρμόδιο για τθ λειτουργία
των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ζχει
ωσ πρωτεφουςα υποχρζωςθ τθν
λειτουργία
του
Πλθροφοριακοφ
Συςτιματοσ - Help Desk που κα
δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του Πακζτου
Εργαςίασ 4. Ειδικότερα τθν ανάπτυξθ,
επζκταςθ
και
διαχείριςθ
του
πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ,
ωσ
διαδικτυακισ πφλθσ τθσ ειςαγωγισ και
ΤΠΕΤΘΤΝΟ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨ καταγραφισ των δεδομζνων τθσ
Ν ΤΣΗΜΑΣΨΝ Πράξθσ, ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και
ανάλυςθσ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων
ςτατιςτικοφ χαρακτιρα και αναφορϊν.
Επίςθσ κα φζρει τθν ευκφνθ διάκεςθσ
ανοικτϊν δεδομζνων και τιρθςθσ των
εκ
του
κεςμικοφ
πλαιςίου
υποχρεϊςεων για τθν προςταςία των
προςωπικϊν – ευαίςκθτων δεδομζνων.
Τζλοσ, κα είναι αρμόδιο ςτζλεχοσ για τθ
διαλειτουργικότθτα του ΠΣ με το
ςφςτθμα που λειτουργεί ο Διμοσ

1

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
31/10/2023
).
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ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Ακθναίων.

105
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ΓΕΝΙΚΟ
ΙΑΣΡΟ

ΧΤΦΙΑΣΡΟ

Βαςικι αποςτολι του ιατρικοφ
προςωπικοφ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν
εξειδικευμζνθσ ιατρικισ κατϋ οίκον
ι/και εξ αποςτάςεωσ περίκαλψθσ
ςτουσ ωφελοφμενουσ τθσ Πράξθσ με
τθν τιρθςθ του Κϊδικα Ιατρικισ
Δεοντολογίασ (Νόμοσ υπϋ αρικ. 3418,
ΦΕΚ 287/28-11-2005). Ο Γενικόσ Ιατρόσ
λαμβάνοντασ υπϋ όψιν τουσ φυςικοφσ,
ψυχοςυναιςκθματικοφσ
και
κοινωνικοφσ παράγοντεσ παρζχει μια
ςειρά από ιατρικζσ υπθρεςίεσ που
αφοροφν ςτθν πρόλθψθ και τθ
διάγνωςθ πακιςεων των ενθλίκων
ωφελοφμενων και ςυνιςτά τθν
απαιτοφμενθ κεραπεία, είναι δε θ
ιατρικι ειδικότθτα που παρζχει
ςυμβουλζσ για τθν υγεία και τθν
πρόλθψθ
των
αςκενειϊν
και
ςυνεργάηεται με όλεσ τισ ιατρικζσ
ειδικότθτεσ που παρζχουν υπθρεςίεσ
και ςτθν δευτεροβάκμια και ςτθν
τριτοβάκμια περίκαλψθ για τθν
περαιτζρω αξιολόγθςθ και κεραπεία
του ωφελοφμενου.
Βαςικι αποςτολι του ιατρικοφ
προςωπικοφ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν
εξειδικευμζνθσ ιατρικισ κατϋ οίκον
ι/και εξ αποςτάςεωσ περίκαλψθσ
ςτουσ ωφελοφμενουσ τθσ Πράξθσ με
τθν τιρθςθ του Κϊδικα Ιατρικισ
Δεοντολογίασ (Νόμοσ υπϋ αρικ. 3418,
ΦΕΚ 287/28-11-2005). Ο Ψυχίατροσ
παρζχει μια ςειρά από ιατρικζσ
υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ
και τθν διάγνωςθ ψυχικϊν αςκενειϊν
και ςυνιςτά τθν απαιτοφμενθ κεραπεία,
εφαρμόηοντασ ςυχνά ατομικι ι
ομαδικι ψυχοκεραπεία για να
αποκτιςει εικόνα για το παρελκόν του
ωφελοφμενου και επιλζξει τισ

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
31/10/2023
).

1

1

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
31/10/2023
).
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κατάλλθλεσ μεκόδουσ που κα
βοθκιςουν τον ωφελοφμενο να
αντιμετωπίςει τα ψυχικά του
προβλιματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ και τθσ
νοςθλείασ, είναι δε θ ιατρικι
ειδικότθτα τθσ πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ που παρζχει
ςυμβουλζσ για τθν ψυχικι υγεία και τθν
πρόλθψθ των ψυχικϊν πακιςεων.

107

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Τα τρία (3) διοικθτικά ςτελζχθ ΠΕ
υποςτιριξθσ του Help Desk κα
υποςτθρίηουν ςε ευζλικτο ωράριο τθ
γραμμι Help Desk τθσ Πράξθσ που κα
δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του Πακζτου
Εργαςίασ 4. Επίςθσ τα διοικθτικά
ςτελζχθ κα φζρουν τθν ευκφνθ τθσ
γενικότερθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ
του ζργου. Ειδικότερα τθν παροχι
διοικθτικισ υποςτιριξθσ ςτα μζλθ τθσ
Ομάδασ
Ζργου,
ςτισ
αρμόδιεσ
Επιτροπζσ τθσ Πράξθσ, ςτον Υπεφκυνο
Ζργου κακϊσ και ςτισ αρμόδιεσ
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ για κζματα
και ηθτιματα που άπτονται του
αντικειμζνου του ζργου. Τζλοσ κα
φζρει τθν ευκφνθ για τθ τιρθςθ του
φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου
(διοικθτικόσ, οικονομικόσ, φυςικοφ
αντικειμζνου) ςε ςυνεργαςία με τον
Υπεφκυνο Φυςικοφ Αντικειμζνου, τον
Υπεφκυνο Οικονομικοφ Αντικειμζνου
και τον Υπεφκυνο Ζργου.

3

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
31/10/2023
).

Ειδικότερα:
 Υποδζχεται, προςανατολίηει και
ενθμερϊνει ςχετικά με τισ
υπθρεςίεσ
 Λαμβάνει το ιςτορικό από τον/τθν
ωφελοφμενο/θ
και
τον/τθν
παραπζμπει ςτον/ςτθν ςχετικό/ι
με
το
αίτθμά
του/τθσ
επαγγελματία.
 Διερευνά αιτιματα πολιτϊν.
 Παρζχει άμεςα πλθροφορίεσ για
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ΣΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

τισ υπθρεςίεσ και φροντίηει για τθ
ςχετικι παραπομπι.
Ενθμερϊνει και παραπζμπει ςε
υπθρεςίεσ του Διμου Ακθναίων.
Συνεργάηεται με τα υπόλοιπα μζλθ
τθσ ομάδασ, ϊςτε να ανταλλάςςει
πλθροφορίεσ και να διαςφαλίηει
ότι
οι
προτάςεισ/παραπομπζσ/υπθρεςίε
σ ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ
των ωφελοφμενων.
Διαςφαλίηει το απόρρθτο των
ωφελοφμενων και δρα για το
καλφτερο
ςυμφζρον
του/τθσ
ωφελοφμενου/θσ.
Καταγράφει
παράπονα
από
ωφελοφμενουσ και τα κοινοποιεί
ςτουσ υπευκφνουσ τθσ λειτουργίασ
του Πολυδφναμου.
Διαχείριςθ των εγγράφων /
παραςτατικϊν
πλθρωμϊν
ςτελεχϊν τθσ Πράξθσ.

Τα τζςςερα (4) διοικθτικά ςτελζχθ ΤΕ
υποςτιριξθσ του Help Desk κα
υποςτθρίηουν ςε ευζλικτο ωράριο τθ
γραμμι Help Desk τθσ Πράξθσ που κα
δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του Πακζτου
Εργαςίασ 4. Επίςθσ τα διοικθτικά
ςτελζχθ κα φζρουν τθν ευκφνθ τθσ
γενικότερθσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ
του ζργου. Ειδικότερα τθν παροχι
διοικθτικισ υποςτιριξθσ ςτα μζλθ τθσ
Ομάδασ
Ζργου,
ςτισ
αρμόδιεσ
Επιτροπζσ τθσ Πράξθσ, ςτον Υπεφκυνο
Ζργου κακϊσ και ςτισ αρμόδιεσ
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ για κζματα
και ηθτιματα που άπτονται του
αντικειμζνου του ζργου. Τζλοσ κα
φζρει τθν ευκφνθ για τθ τιρθςθ του
φυςικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου
(διοικθτικόσ, οικονομικόσ, φυςικοφ
αντικειμζνου) ςε ςυνεργαςία με τον

4

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
31/10/2023
).
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Υπεφκυνο Φυςικοφ Αντικειμζνου, τον
Υπεφκυνο Οικονομικοφ Αντικειμζνου
και τον Υπεφκυνο Ζργου.
Ειδικότερα:
 Υποδζχεται, προςανατολίηει και
ενθμερϊνει ςχετικά με τισ
υπθρεςίεσ
 Λαμβάνει το ιςτορικό από τον/τθν
ωφελοφμενο/θ
και
τον/τθν
παραπζμπει ςτον/ςτθν ςχετικό/ι
με
το
αίτθμά
του/τθσ
επαγγελματία.
 Διερευνά αιτιματα πολιτϊν.
 Παρζχει άμεςα πλθροφορίεσ για
τισ υπθρεςίεσ και φροντίηει για τθ
ςχετικι παραπομπι.
 Ενθμερϊνει και παραπζμπει ςε
υπθρεςίεσ του Διμου Ακθναίων.
 Συνεργάηεται με τα υπόλοιπα μζλθ
τθσ ομάδασ, ϊςτε να ανταλλάςςει
πλθροφορίεσ και να διαςφαλίηει
ότι
οι
προτάςεισ/παραπομπζσ/υπθρεςίε
σ ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ
των ωφελοφμενων.
 Διαςφαλίηει το απόρρθτο των
ωφελοφμενων και δρα για το
καλφτερο
ςυμφζρον
του/τθσ
ωφελοφμενου/θσ.
 Καταγράφει
παράπονα
από
ωφελοφμενουσ και τα κοινοποιεί
ςτουσ υπευκφνουσ τθσ λειτουργίασ
του Πολυδφναμου.
 Διαχείριςθ των εγγράφων /
παραςτατικϊν
πλθρωμϊν
ςτελεχϊν τθσ Πράξθσ.
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ΠΕ/ΣΕ
ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ

Τα ςτελζχθ φζρουν τθν ευκφνθ για τθν
υποςτιριξθ, ςυμβουλευτικι ζτςι ϊςτε
οι επωφελοφμενοι να ενταχκοφν με
λειτουργικό τρόπο ςτθν αγορά εργαςία
μζςω τθσ αποδζςμευςθσ τουσ από τθν
φροντίδα μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ.

7

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
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ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης (
ήτοι έως
30/09/2023
).

Βαςικι εργαςία είναι θ παροχι
υπθρεςιϊν
ψυχολογικισ/
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ προσ τουσ
ωφελοφμενουσ.
Ο
κοινωνικόσ
λειτουργόσ / ψυχολόγοσ ςε ςυνεργαςία
με τον Συντονιςτι Υπεφκυνο Φυςικοφ
Αντικειμζνου
κα
ςυντονίηει
τθ
λειτουργία τθσ εκάςτοτε κινθτισ
μονάδασ.

110

ΠΕ ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ
και εν ελλείψει
αυτού ΣΕ
ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ και
εν ελλείψει αυτού
ΔΕ ΒΟΗΘΨΝ
ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ

Σφμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα
Υπ. Αρικμ. 351/8-6-1989 οι νοςθλευτζσ
παρζχουν υπθρεςίεσ νοςθλευτικισ
φροντίδασ ςτουσ ωφελοφμενουσ όπωσ:
 Παροχι
ολοκλθρωμζνθσ
και
εξατομικευμζνθσ φροντίδασ ςε
αρρϊςτουσ, που πάςχουν από
διάφορα νοςιματα.
 Κάλυψθ
των
αδυναμιϊν
αυτοφροντίδασ.
 Στενι παρακολοφκθςθ αρρϊςτων
για ζγκαιρθ διαπίςτωςθ δυςχερειϊν
ι επιπλοκϊν από τθ νόςο, τισ
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και τα
κεραπευτικά ςχιματα.
 Πλθροφόρθςθ ςε κζματα που
αφοροφν
τθν
εφαρμοηόμενθ
κεραπευτικι αγωγι
 Εκπαίδευςθ και παροχι βοικειασ
ςτο άρρωςτο με ςκοπό τθν
αυτοφροντίδα.
 Εκπαίδευςθ και παροχι βοικειασ
ςτουσ οικείουσ του αρρϊςτου με
ςκοπό τθ ςυνζχιςθ τθσ φροντίδασ
ςτο ςπίτι
 Φροντίδα και υποςτιριξθ αρρϊςτου
και περιβάλλοντοσ όταν υπάρχει
χρόνιο ι ανίατο νόςθμα
 Συνεργαςία ςτο ςυντονιςμό των
ενεργειϊν για τθν πρόλθψθ,
κεραπεία και αποκατάςταςθ.

ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
30/09/2023
).

7
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ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΔΕ/ΤΕ
Κοινωνικοί
Υροντιστές

ΔΕ Οδηγοί

ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ

Αναλαμβάνει
τθ
διεκπεραίωςθ
εξωτερικϊν εργαςιϊν, τθν προμικεια
ειδϊν άμεςθσ ανάγκθσ, κακϊσ και τθν
κακαριότθτα των κατοικιϊν. Επίςθσ
ςθμαντικι αρμοδιότθτα αποτελεί θ
παροχι ςυντροφιάσ. Τζλοσ, εκτελεί
οποιαδιποτε άλλθ ςυναφι εργαςία.
Λόγω τθσ κριςιμότθτασ τθσ ειδικότθτασ
για τθν παροχι βζλτιςτων υπθρεςιϊν
κατ’ οίκον οι κοινωνικοί φροντιςτζσ
απαιτείται να είναι τρείσ ανά ομάδα
εργαςίασ /κινθτι μονάδα για τθν
εξοικονόμθςθ
χρόνου
και
τθν
εξυπθρζτθςθ
περιςςοτζρων
ωφελοφμενων. Σθμειϊνεται ότι ζωσ
ςιμερα
ανάλογεσ
προςπάκειεσ
ςυνδρομισ – παροχισ υπθρεςιϊν κατ’
οίκον γίνεται αποςπαςματικά και από
προςωπικό
οριςμζνου
χρόνου
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ Πράξεισ
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου.

Οι οδθγοί (επαγγελματίεσ) μεταφζρουν
τουσ ωφελοφμενουσ ςε νοςοκομεία,
υπθρεςίεσ κ.λ.π. και τα ςτελζχθ ςτισ
οικείεσ των ωφελοφμενων που κα
επιλεγοφν για τθ παροχι των
υπθρεςιϊν τθσ Πράξθσ. Η παροχι των
υπθρεςιϊν τουσ γίνονται ςε ευζλικτο
ωράριο.

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΨΝ

ΦΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
30/09/2023
).

21

7

Από
υπογραφής
της
σύμβασης
και για ένα
(1) έτος με
δυνατότητα
ανανέωσης
έως τη λήξη
της Πράξης
(ήτοι έως
30/09/2023
).

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ:

H Πράξθ αφορά ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο παρεμβάςεων κοινωνικισ ζνταξθσ και βελτίωςθσ των
δυνατοτιτων των ωφελοφμενων με ςτόχο τθν προϊκθςι τουσ ςτθν απαςχόλθςθ μζςω καινοτόμων
δράςεων. Ειδικότερα αφορά ςτθν εφαρμογι καινοτόμων υπθρεςιϊν κατ’ οίκον φροντίδασ, για άτομα που
ανικουν ςε ευάλωτεσ και ειδικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, που απειλοφνται από φτϊχεια και κοινωνικό
αποκλειςμό, και ζχουν τθν ευκφνθ φροντίδασ μελϊν τθσ οικογενείασ τουσ όπωσ θλικιωμζνοι, χρόνιοι
πάςχοντεσ, απεξαρτθμζνοι, άτομα από ιδρφματα αποφυλακιςμζνοι, κλπ., με απϊτερο ςτόχο τθν
αποδζςμευςι τουσ και τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςτθν απαςχόλθςθ.

Σειίδα 12 από 25

ΑΔΑ: 67ΞΡΩ6Μ-450
Πρόκειται για τθν υλοποίθςθ υποςτθρικτϊν υπθρεςιϊν που ςτοχεφουν ζμμεςα ςτθ βελτίωςθ τθσ
δυνατότθτασ προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ των ατόμων που είναι επιφορτιςμζνα με τθ φροντίδα κι
επιμζλεια εκείνων των μελϊν του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ που αντιμετωπίηουν χρόνια προβλιματα.
Η δράςθ περιλαμβάνει τθν κατϋ οίκον εξυπθρζτθςθ ι/και τθν απομακρυςμζνθ φροντίδα των ατόμων που
χριηουν βοικειασ ςε ευζλικτο χρόνο κακϋ όλθ τθ μζρα και ςε ςυνδυαςμό με τισ εργαςιακζσ ανάγκεσ των
ζμμεςα ωφελοφμενων των υπθρεςιϊν. Η δράςθ κα ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ και του κινδφνου
τθσ φτϊχειασ, των διακρίςεων και προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ που ζχουν εντακεί μετά τθν
υγειονομικι κρίςθ που διανφει θ χϊρα και τα μεγάλα αςτικά κζντρα.
Η αναγκαιότθτα τθσ Πράξθσ εςτιάηεται ςτο ότι μζλθ ευάλωτων - ειδικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ του

Διμου Ακθναίων δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε κοινωνικζσ υπθρεςίεσ (όπωσ ςτα Κζντρα Κοινότθτασ κτλ.) για τθ
λιψθ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν για τθν προϊκθςθ τουσ ςτθν απαςχόλθςθ κακϊσ είναι επιφορτιςμζνα με
τθ φροντίδα μελϊν τθσ οικογζνειασ που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ (χρόνιοι πάςχοντεσ,
ΑμεΑ, τρίτθ θλικία κτλ.) Επιςθμαίνεται ότι θ αναγκαιότθτα τθσ Πράξθσ προκφπτει από το μεγάλο ποςοςτό
πολιτϊν, ωφελοφμενων – Δικαιοφχων του ΚΕΑ που διαμζνουν ςτο Διμο Ακθναίων, ποςοςτό 27% επί του
ςυνόλου των ωφελοφμενων ςτθν Περιφζρεια Αττικισ και 3% επί του πλθκυςμοφ του Διμου (ΚΕΑ,
Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 2020), γεγονόσ που απαιτεί τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
ςτθν εν λόγω ομάδα ςτόχο. Η ςυνκικθ αυτι επιβεβαιϊνεται από τθν υψθλι ανεργία και τθ δυςμενι
πορεία του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ κακϊσ το ποςοςτό ατόμων που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ και
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ όπωσ αυτό διαμορφϊνεται ςτο επίπεδο τθσ Περιφζρειασ αγγίηει το 28,3%
(Eurostat, 2020).
Ο καινοτομικόσ χαρακτιρασ τθσ δράςθσ ζγκειται τόςο ςτθν επιλογι τθσ ομάδασ ςτόχου (άνεργοι που ζχουν
επιφορτιςτεί τθν φροντίδα ευπακϊν ομάδων) όςο και ςτο ςχεδιαςμό τθσ. Ο ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τρία
επίπεδα λειτουργίασ. Το 1ο αφορά ςτθν εφρεςθ των ωφελοφμενων χρθςιμοποιϊντασ διακζςιμα δεδομζνα
τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το 2ο αφορά ςτθν διαςφνδεςθ των ωφελοφμενων με υπθρεςίεσ
του Διμου (π.χ. Κζντρα Κοινότθτασ) και το 3ο ςτθν άμεςθ παρζμβαςθ κατϋ οίκον για τθν παροχι υπθρεςιϊν
φροντίδασ ςτισ ευπακείσ ομάδεσ. Η εν λόγω δράςθ ενιςχφει πζραν τθν άρςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ
τθ πρόλθψθ και τθ διαχείριςθ του κινδφνου υγείασ των ευπακϊν ομάδων του Διμου Ακθναίων.
Το Υποζργο 1 διαρκρϊνεται ςε τζςςερα (4) επιμζρουσ Πακζτα Εργαςίασ και ζχει διάρκεια είκοςι τζςςερεισ
(24) μινεσ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα συναφθούν με τους προκριθέντες
υποψήφιους εκτείνεται:


Για το Πακέτο Εργασίας 1 (κωδικοί θέσης: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 και
108), που αφορά στο σχεδιασμό-οργάνωση-συντονισμό, την παρακολούθηση, τη
διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Πράξης από υπογραφής της σύμβασης και
για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη της Πράξης (ήτοι έως
31/10/2023), χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για τον Δήμο Αθηναίων και
χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας των μερών.
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Οι κωδικοί θέσης: 107 (ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού) και 108 (ειδικότητα: ΤΕ
Διοικητικού) θα υποστηρίζουν σε ευέλικτο ωράριο τη γραμμή Help Desk της Πράξης
που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4.


Για το Πακέτο Εργασίας 2 (κωδικοί θέσης: 109, 110, 111 και 112), που αφορά την
υλοποίηση του αντικειμένου της Πράξης κατ΄ οίκον φροντίδα στις δημοτικές ενότητες
της περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου
Αθηναίων: από υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα
ανανέωσης έως τη λήξη της Πράξης (ήτοι έως 30/09/2023), χωρίς καμία δέσμευση εκ
των προτέρων για τον Δήμο Αθηναίων και χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση
εξαρτημένης εργασίας, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη
συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από την ως άνω συγχρηματοδοτούμενη
Πράξη, μη δυνάμενη όπως θεωρηθεί καλύπτουσα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου
Αθηναίων.
Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζονται κατ’ αρχάς : η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην
οδό Αγίου Κωνσταντίνου 14, Αθήνα.
ΑΜΟΙΒΗ
Τα επιλεγέντα στελέχη στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης έργου θα λάβουν
την ακόλουθη αμοιβή:
 Για τον κωδικό θέσης: 101, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 2.500,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 102, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 2.000,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 103, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 1.600,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 104, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 2.000,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 105, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 2.500,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 106, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 2.500,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 107, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 1.500,00€.
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 Για τον κωδικό θέσης: 108, από υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 1.500,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 109, από υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 1.600,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 110, από υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 1.600,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 111, από υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 1.200,00€.
 Για τον κωδικό θέσης: 112, από υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023 το
ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και
κρατήσεων στα 1.200,00€.

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

1. Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα
α)Πηπρίν ή δίπιωκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο
(πξώελ Τερλνινγίαο θαη Σπζηεκάηωλ Παξαγωγήο) ή
Βαιθαληθώλ Σιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ Σπνπδώλ ή
Βαιθαληθώλ Σπνπδώλ ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε
Απαιτούμενα
ΚΧΔΙΚΟ
κέρξη ην αθαδεκαϊθό έηνο 1996-1997) ή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
ΘΕΗ: 101 Προσόντα (με κε θαηεύζπλζε Γεκνζίωλ Θεζκώλ ή Γηεζλώλ θαη
αντίστοιχη
μοριοδότηση) Δπξωπαϊθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Σπνπδώλ (από
Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ
Σπνπδώλ) κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ Σπνπδώλ θαη
Γηπιωκαηίαο ή Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Σπνπδώλ ή
Γηεζλώλ, Δπξωπαϊθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ Σπνπδώλ ή
Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Σπνπδώλ κε θαηεπζύλζεηο: α)
Πνιηηηθώλ Σπνπδώλ θαη Γηπιωκαηίαο είηε β) Γηεζλώλ θαη
Δπξωπαϊθώλ Θεζκώλ θαη Γηαθπβέξλεζεο είηε γ) Γηεζλνύο θαη
Δπξωπαϊθήο Πνιηηηθήο ή Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Σπνπδώλ
(πξώελ Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ
Σπνπδώλ) κε θαηεύζπλζε Πνιηηηθώλ Σπνπδώλ θαη
Γηπιωκαηίαο ή Γηνίθεζεο Τερλνινγίαο ή Γηνηθεηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ή
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ή Γηαρείξηζεο
Αλζξωπίλωλ Πόξωλ θαη Γηνίθεζεο ή Δπηρεηξεζηαθήο
Δξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλωληθήο
Αλζξωπνινγίαο κε θαηεύζπλζε Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο
ή Κνηλωληνινγίαο ή Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο ή Κνηλωληθήο
Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο: Δηζαγωγηθή

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

1

Σειίδα 15 από 25

ΑΔΑ: 67ΞΡΩ6Μ-450
Καηεύζπλζε: α) Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο β) Κνηλωληθήο
Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο θαη
Πνιηηηθήο ή Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο θαη
Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο ή Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο ή
Κνηλωληθήο Αλζξωπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή Κνηλωληθήοθαη
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή Μεζνγεηαθώλ Σπνπδώλ κε
θαηεπζύλζεηο:
α) Γηεζλώλ Σρέζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ή Μάξθεηηλγθ θαη
Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηώλ ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο ή
Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ή Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ή
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο ή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ή
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ Σπνπδώλ ή Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ Σρέζεωλ ή Πνιηηηθώλ Θεζκώλ θαη
Γηεζλώλ Σρέζεωλ (από 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ Σρέζεωλ). (15 κόξηα)
β) Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο ζε
ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα. (10 κόξηα)
γ) Καιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο. (5 κόξηα)
δ) Γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο
θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ
δηαδηθηύνπ. (5 κόξηα)
2. Επιππόζθεηα πποζόνηα ππορ μοπιοδόηηζη
Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ (15 κόξηα)
3. Σςνένηεςξη (30 μόρια)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΧΝ

1.Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα
α) Πηπρίν ή δίπιωκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(από 1998 κεηνλνκάζηεθεζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο
Απαιτούμενα (πξώελ Τερλνινγίαο θαη Σπζηεκάηωλ Παξαγωγήο) ή
ΚΧΔΙΚΟ
ΘΕΗ: 102 Προσόντα (με ΓεκόζηαοΓηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Γεκόζηαο Οηθνλνκηθήο ή
αντίστοιχη
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίνίζρπε κέρξη ην αθαδεκαϊθό έηνο
μοριοδότηση)
1996-1997) ή Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη
Πνιηηηθώλ Σπνπδώλ (από Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε
Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Σπνπδώλ) κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ
θαη Δπξωπαϊθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη
Δπξωπαϊθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ ή Γηεζλώλ θαη
Δπξωπαϊθώλ Σπνπδώλ κε θαηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη
Δπξωπαϊθώλ Οηθνλνκηθώλ Σρέζεωλ ή Γηεζλώλ θαη
Δπξωπαϊθώλ Σπνπδώλ (πξώελ Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ
Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Σπνπδώλ ) κε θαηεύζπλζε
Γηεζλώλ θαη Δπξωπαϊθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ ή Γηεζλώλ
Οηθνλνκηθώλ Σρέζεωλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεωλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ή
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη
Τξνθίκωλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Σηξαηεγηθήο Πωιήζεωλ
(Marketing) ή Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή

1
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Λνγηζηηθήο Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή
Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο ή Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο
Λεηηνπξγηώλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ ή
Ναπηηιηαθώλ Σπνπδώλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ
Υπεξεζηώλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ή
Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Τνπξηζκνύ ή Οξγάλωζεο θαη
Γηαρείξηζεο Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ (από 2006
κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Αγξνηηθώλ
Πξνϊόληωλ θαη Τξνθίκωλ) ή Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεωλ ή Οξγάλωζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ή
Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή Σηαηηζηηθήο ή
Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Σηαηηζηηθήο θαη
Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθώλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ή Μαζεκαηηθώλ
Δηζαγωγηθή Καηεύζπλζε Σηαηηζηηθήο θαη ΑλαινγηζηηθώλΦξεκαηννηθνλνκηθώλ Μαζεκαηηθώλ ή Τερλνινγίαο θαη
Σπζηεκάηωλ Παξαγωγήο ή Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
Τξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή
Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο
ε ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. (20 κόξηα).
β) Καιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο. (5 κόξηα)
γ) Γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο
θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ
δηαδηθηύνπ. (5 κόξηα)
2,Επιππόζθεηα πποζόνηα ππορ μοπιοδόηηζη
Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ. (15 κόξηα)
3.Σςνένηεςξη . (30 μόρια)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

1. Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα
α) Πηπρίν ή δίπιωκα Δπηθνηλωλίαο θαη ΜΜΔ ή Δπηθνηλωλίαο,
Μέζωλ θαη Πνιηηηζκνύ ή Γεκνζηνγξαθίαο θαη ΜΜΔ ΑΔΙ ή ην
νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ
Απαιτούμενα
ΚΧΔΙΚΟ
Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο
ΘΕΗ: 103 Προσόντα (με ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο
αντίστοιχη
μοριοδότηση) (15 κόξηα).
β)Γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο
θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ
δηαδηθηύνπ (5 κόξηα).
γ) Καιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο (5 κόξηα).

1

2. Σςνένηεςξη (30 κόξηα)
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ΑΔΑ: 67ΞΡΩ6Μ-450
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΚΧΔΙΚΟ
ΘΕΗ: 104

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ
ΤΣΗΜΑΣΧΝ

1. Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα
α)Πηπρίν ή δίπιωκα Πιεξνθνξηθήο ή Πιεξνθνξηθήο θαη
Απαιτούμενα Τειεπηθνηλωληώλ ή Δπηζηήκεο ηωλ Υπνινγηζηώλ ή
Προσόντα (με Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ
αντίστοιχη
θαη Πιεξνθνξηθήο ή Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ, ή
μοριοδότηση)
Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ή
Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ή
Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ ή Ηιεθηξνιόγωλ
Μεραληθώλ θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ή Γηδαθηηθήο ηεο
Τερλνινγίαο θαη Χεθηαθώλ Σπζηεκάηωλ ή Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλωληαθώλ Σπζηεκάηωλ ή
Μεραληθώλ Η/Υ Τειεπηθνηλωληώλ θαη Γηθηύωλ ή
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Δ.Α.Π. ή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ
Δπηινγήο «Δπηζηήκεο θαη Πνιηηηζκόο» κε θαηεύζπλζε
«Ηιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο θαη Δθαξκνγέο ηνπο» ΑΔΙ
Παλεπηζηεκηαθνύ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο ηεο αιινδαπήο (25 κόξηα).
2.Σςνένηεςξη (30 κόξηα)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΣΡΟ

ΚΧΔΙΚΟ

Απαιτούμενα

1

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

1. Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα
α) Πηπρίν ή δίπιωκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή
δίπιωκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή
Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ
ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή
Απαιτούμενα
ΚΧΔΙΚΟ
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
Προσόντα
(με
ΘΕΗ: 105
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ή Βεβαίωζε όηη
αντίστοιχη
μοριοδότηση) πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο,
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο ή Τίηιν
Ιαηξηθήο Δηδηθόηεηαο Γενικήρ ιαηπικήρ.
δ) Βεβαίωζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ,
ε) Δθπιήξωζε ηεο ππνρξεωηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο
ππαίζξνπ, απνδεηθλπόκελε κε βεβαίωζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Υγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο ή βεβαίωζε ηνπ ηδίνπ
Υπνπξγείνπ όηη δελ απαηηείηαη.
2.Σςνένηεςξη (30 κόξηα)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

ΦΤΥΙΑΣΡΟ

1

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

1.Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα (15 μόρια)
α)Πηπρίν ή δίπιωκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή
δίπιωκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή
Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ
ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή

1
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ΑΔΑ: 67ΞΡΩ6Μ-450
ΘΕΗ: 106

Προσόντα (με
αντίστοιχη
μοριοδότηση)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο (15 κόξηα).
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ή Βεβαίωζε όηη
πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο,
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο ή Τίηιν
Ιαηξηθήο Δηδηθόηεηαο Χπρηαηξηθήο.
δ) Βεβαίωζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ,
ε) Δθπιήξωζε ηεο ππνρξεωηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο
ππαίζξνπ, απνδεηθλπόκελε κε βεβαίωζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Υγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο ή βεβαίωζε ηνπ ηδίνπ
Υπνπξγείνπ όηη δελ απαηηείηαη.
2.ςνένηεςξη (30 κόξηα)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

1.Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα
Α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπιωκα ΑΔΙ ή δίπιωκα Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάηωλ
Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο
Απαιτούμενα ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήηωο εηδηθόηεηαο (15 κόξηα).
ΚΧΔΙΚΟ Προσόντα (με Β)Γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο
αντίστοιχη
ΘΕΗ: 107
θεηκέλωλ, (ii)ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ
μοριοδότηση)
δηαδηθηύνπ (5 κόξηα).
Γ) Καιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο (5 κόξηα).
2.ςνένηεςξη (30 κόξηα)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

3

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

1.Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα
Α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΙ ή πηπρίν ή δίπιωκα
Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο
ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αλεμαξηήηωο εηδηθόηεηαο ή πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο
Απαιτούμενα
ΚΧΔΙΚΟ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήηωο εηδηθόηεηαο.
ΘΕΗ: 108 Προσόντα (με (15 κόξηα)
αντίστοιχη
μοριοδότηση) Β)Γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο
θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ
δηαδηθηύνπ (5 κόξηα).
Γ) Καιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο (5 κόξηα).
2.Σςνένηεςξη (30 μόρια)

4
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ΑΔΑ: 67ΞΡΩ6Μ-450
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΠΕ/ΣΕ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΧΝ

1.Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα
Α) Πηπρίν ή δίπιωκα Κνηλωληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλωληθήο
Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Κνηλωληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλωληθήο
Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλωληθήο Γηνίθεζεο
κε θαηεύζπλζε Κνηλωληθήο Δξγαζίαο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν
Απαιτούμενα
ΚΧΔΙΚΟ
πηπρίν ή δίπιωκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ(Δ.Α.Π)
ΘΕΗ: 109 Προσόντα (με ΑΔΙ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο
αντίστοιχη
μοριοδότηση) εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,
ή
Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Κνηλωληθήο Δξγαζίαο ΤΔΙ ή ην
νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ
Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή
δίπιωκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.)
ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο
Β) Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Κνηλωληθνύ Λεηηνπξγνύ ή
Κνηλωληθήο Δξγαζίαο ή Βεβαίωζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Κνηλωληθνύ
Λεηηνπξγνύ,
Γ) Ταπηόηεηα κέινπο ηνπ Σπλδέζκνπ Κνηλωληθώλ Λεηηνπξγώλ
Διιάδνο (ΣΚΛΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίωζε
εγγξαθήο – ππνβνιήο εηήζηαο δήιωζεο ζηνηρείωλ
Κνηλωληθνύ Λεηηνπξγνύ ζηνλ ΣΚΛΔ (άξζξν 78 & 110 ηνπ
λ.4488/2017 (Α΄137), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο
Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο.
{15 κόξηα (Α,Β,Γ)}
Γ. Γλώζε Φεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο
θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ
δηαδηθηύνπ (5 κόξηα).
Δ. Καιή γλώζε Αγγιηθήο Γιώζζαο (5 κόξηα).
2. Σςνένηεςξη (30 μόπια)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΚΧΔΙΚΟ
ΘΕΗ: 110

ΠΕ ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ και αν ελλείψει αυτού
ΣΕ ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ και εν ελλείψει αυτού
ΔΕ ΒΟΗΘΨΝ ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ

1.Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα (15 μόρια)
Α) Πηπρίν ή δίπιωκα Ννζειεπηηθήο ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν
ή δίπιωκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή
Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ
ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή
Απαιτούμενα
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,
Προσόντα (με
Β) ΄Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηηθήο ή Βεβαίωζε
αντίστοιχη
μοριοδότηση) όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο Ννζειεπηή θαη
Γ) Σαςηόηηηα μέλοςρ ηεο Έλωζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ
Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίωζε
Ανανέωζηρ Δγγξαθήο ζηελ Έλωζε Ννζειεπηώλ Διιάδνο

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

7

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

7
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ΑΔΑ: 67ΞΡΩ6Μ-450
(ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίωζη εγγπαθήρ ζηην
Ένωζη Νοζηλεςηών Δλλάδαρ (ΔΝΔ), για όζοςρ
εγγπάθονηαι για ππώηη θοπά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη
ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή
ηεο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ
λ.3252/2004.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποψηθίοςρ με ηα
ανωηέπω πποζόνηα)
Α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΤΔΙ ή ην
νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ
Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή
δίπιωκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.)
ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή
αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο,
Β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο
ή βεβαίωζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο θαη
Γ)Σαςηόηηηα μέλοςρ ηεο Έλωζεο Ννζειεπηώλ/ηξηώλ
Διιάδνο (ΔΝΔ),ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίωζε
Ανανέωζηρ Δγγξαθήο ζηελ έλωζε Ννζειεπηώλ Διιάδνο
(ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίωζη εγγπαθήρ ζηην
Ένωζη Νοζηλεςηών Δλλάδαρ (ΔΝΔ), γηα όζνπο
εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην
ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο,
ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ
λ.3252/2004.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποψηθίοςρ με ηα
ανωηέπω πποζόνηα)
α) Πηπρίν ή δίπιωκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Μέζεο Τερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Ννζειεπηηθήο Σρνιήο (ΜΤΔΝΣ) ή
εηδηθνηήηωλ Βνεζώλ Ννζειεπηώλ ή Βνεζώλ Ννζνθόκωλ ή
Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Τξαπκαηνινγίαο ή Βνεζόο
Τξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθήο ή Ννζειεπηηθήο Φεηξνπξγείνπ
ή Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθώλ Παζήζεωλ ή Δηδηθήο
Ννζειεπηηθήο ή Ννζειεπηηθήο Μνλάδωλ Δληαηηθήο
Θεξαπείαο ή Ννζειεπηηθήο Αηόκωλ κε Χπρηθέο Παζήζεηο ή
Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Μαηεπηηθήο ή Βνεζόο Ννζειεπηηθήο
Γεληθήο Ννζειείαο ή Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Τξαπκαηνινγίαο
ή Βνεζόο Ννζειεπηηθήο Φεηξνπξγείνπ ή Βνεζόο
Ννζειεπηηθήο Ογθνινγηθώλ παζήζεωλ ή Βνεζόο
Ννζειεπηηθήο Μνλάδωλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ή Βνεζόο
Ννζειεπηηθήο Αηόκωλ κε Δηδηθέο παζήζεηο ή Βνεζώλ Γεληθήο
Ννζειείαο ή Βνεζόο Ννζειεπηή ή αληίζηνηρν πηπρίν ή
δίπιωκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ηωλ παξαθάηω ζρνιηθώλ
κνλάδωλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ή Β΄θύθινπ ζπνπδώλ ή
Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ
Λπθείνπ ή
Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή Τερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ (Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή
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άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, θαη
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνύ λνζειεπηή ή
Βεβαίωζε εθδηδόκελε από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή όηη
πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο βνεζνύ λνζειεπηή
2.ςνένηεςξη (30 κόξηα)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΚΧΔΙΚΟ
ΘΕΗ: 111

1.Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα (15 κόξηα)
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Απαιτούμενα
Απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληίζηνηρεο
Προσόντα (με
εηδηθόηεηαο
αντίστοιχη
μοριοδότηση) ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποψηθίοςρ με ηα
ανωηέπω πποζόνηα)
Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπιωκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο
δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήηωο
εηδηθόηεηαο.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποψηθίοςρ με ηα
ανωηέπω πποζόνηα)
Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεωηηθήο Δθπαίδεπζεο
(Απνιπηήξηνο ηίηινο Τξηηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή γηα όζνπο έρνπλ
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ
Σρνιείνπ), ή ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο
Τερληθήο Σρνιήο ηνπ λ.δ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίωλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο.
2.Σςνένηεςξη (30 κόξηα)

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΚΧΔΙΚΟ
ΘΕΗ: 112

ΔΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΦΡΟΝΣΙΣΧΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

21

ΑΡΙΘΜΟ
ATOMΧΝ

1. Απαπαίηηηα Τςπικά Πποζόνηα (15) κόξηα
Α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
Απαιτούμενα Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο
Προσόντα (με ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο.
αντίστοιχη
Β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο θαηεγνξίαο Γ
μοριοδότηση)
(C) . (Π.Γ. 51/2012όπωο ηζρύεη.
Γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).
2.Σςνένηεςξη (30 κόξηα)

7
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ
Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα
τυπικά προσόντα και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα
αξιολογηθούν και με τη διαδικασία συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή
ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο της οποίας θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική
ιστοσελίδα του Δήμου).
 Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα
στοιχεία της ταυτότητας.
 Φωτοαντίγραφο απαραίτητων τυπικών προσόντων.
 Αποδεικτικά απόδειξης εμπειρίας ως παρακάτω αναγράφονται και για τους κωδικούς
θέσεων που απαιτείται.

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης και
 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8
του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος
της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή
της επωνυμίας της επιχείρησης αν προκύπτει για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου
τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης,
 Υπεύθυνη Δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα
σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και
το είδος της εμπειρίας.
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την περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφερόμενων, οι υποψήφιοι μπορούν να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
Σε περίπηφζε αζθαιηζηηθώλ θορέφλ (π.τ. ΤΣΜΕΔΕ) όποσ ο σπουήθηος δύλαηαη λα
αζθαιηζηεί είηε φς κηζζφηός είηε φς ειεύζερος επαγγεικαηίας, λα δηεσθρηλίδεηαη ζηε
βεβαίφζε ηοσ αζθαιηζηηθού θορέα ε ζτέζε απαζτόιεζες.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες
εφημερίδες.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας
και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει
η υπηρεσία.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα
στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος
όροφος απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 328098/2511-2021 Ανακοίνωσης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας
Ανακοίνωσης σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά τη σύνταξη πινάκων κατάταξης ανά κωδικό θέσης η υπηρεσία μας θα αναρτήσει
τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους και υποβάλλεται στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου, Λιοσίων 22,
2ος όροφος απευθύνοντάς την στην Επιτροπή
Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 328098/25-11-2021 Ανακοίνωσης.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Απασχόληση
Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την τριμελή επιτροπή θα συνταχθούν σχετικό
πρακτικό και οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να συναφθούν οι εν λόγω
συμβάσεις.
Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν και για επιτακτικούς λόγους της δημόσιας
υγείας, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου
206 του Ν. 4820/2021 (Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού) και όπως ισχύει.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Παραρτήματα
Αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσης προκήρυξης είναι τα παρακάτω παραρτήματα:



Παράρτημα 1: Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ.



Παράρτημα 2: Απόδειξη Καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας.

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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