
 

Σελίδα 1 από 10 

       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ      Φρόνος Διατήρησης: Διηνεκές 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ        

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  Α.Η.Π.: 157172/06-06-2022 

ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ     

ΣΜΗΜΑ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 
Σαχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 

Σ.Κ. 104.38 Αθήνα 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ  

για τη σύναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 

 για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών. 

 
 

Ο 
 

ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
 

 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Σις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του άρθρου 9 του 

Ν. 4350/2015 και όπως ισχύουν. 

2. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Σις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΥΕΚ 54 Α). 

4. Σις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΥΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις». 

5. Σις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018. 

6. Σις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4837/2021. 
7. Σις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021. 

8. Σην υπ΄ αριθμ. 85/14-02-2022 Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.  

9. Σον Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων (Υ.Ε.Κ. 5713/τ.Β/2018). 

10. Σην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 111591/21-04-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 

Αθηναίων περί ύπαρξης πιστώσεων. 
11. Σην υπ’ αριθμ. 570/2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. 

12. Σην με Α.Π. 126835/11-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΜΙΩ6Μ-Π3Π) Ανακοίνωση Δημάρχου. 

13. Σο γεγονός ότι με την ανωτέρω Ανακοίνωση υποψήφιοι δεν αποδέχθηκαν τη θέση πριν από την έκδοση 

των αποτελεσμάτων καθώς και το ότι δεν προσκομίστηκαν αιτήσεις προκειμένου να καλυφθεί ο 

αριθμός θέσεων σε ορισμένες ειδικότητες. 

 

Ανακοινώνει 
 

 

 Σην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,   οκτώ  (8)    

ατόμων για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται, ανά ειδικότητα, στον πίνακα Α, για την 

κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Παιδικής 
Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και 

συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με 

τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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Σελίδα 2 από 10 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Τπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

συμβάσεων 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Δ/ΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΞΟΦΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αγ. Ανδρέας  

Ν. Μάκρης 
Αττικής 

ΠΕ ΙΑΣΡΨΝ 

Ειδικοτήτων 

 
(Παιδιάτρου ή 

Παθολογίας ή 

Γενικής Ιατρικής  

ή Ορθοπεδικής) 

 
Εν ελλείψει αυτών, 

ΠΕ ΙΑΣΡΨΝ 

(Οποιασδήποτε 

ειδικότητας) 

 

Εν ελλείψει αυτών, 
ΠΕ ΙΑΣΡΨΝ 

(Άνευ ειδικότητας) 

από 25/06/2022 
έως 19/09/2022 

3 

102 

 
 

Δ/ΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΞΟΦΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αγ. Ανδρέας 

Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΔΕ ΝΑΤΑΓΟΨΣΨΝ-

ΣΡΙΨΝ 

από 27/06/2022 

έως 15/08/2022 
2 

103 

Δ/ΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΕΞΟΦΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αγ. Ανδρέας 

Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΔΕ ΟΔΗΓΨΝ ΜΕ 

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ Γ’ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΔΕΙΑ ΣΑΦΟΓΡΑΥΟΤ 

από 22/06/2022 

έως 21/09/2022 
2 

104 

Δ/ΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΕΞΟΦΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αγ. Ανδρέας 

Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΨΝ 
από 25/06/2022 

έως 21/09/2022 
1 
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Σελίδα 3 από 10 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος  

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, ή Παθολόγου,    

ή Γενικής Ιατρικής, ή Ορθοπεδικού. 

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού υλλόγου και  

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου 

Τπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα): 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε) ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος  
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής Οποιασδήποτε ειδικότητας.  

δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού υλλόγου και  

ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 

βεβαίωση του Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου 

Τπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων πουδών Επιλογής Π..Ε. (ΑΕΙ) ή της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού υλλόγου. 

δ) Εκπλήρωση της Τποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Τπαίθρου, αποδεικνυόμενης με 

βεβαίωση του Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου 

Τπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

 

            102 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Άδεια ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό 
Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή.          

 

 
           

 

            103 

 

 

 
 

 

 

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Σεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή Τποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Τποψηφίων 

Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΣΕΕ 

ειδικότητας Μηχανών και υστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 

Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Σεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 

Αυτοκινήτων του Σομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 

υστημάτων Αυτοκινήτου του Σομέα Οχημάτων ή Σεχνικής Επαγγελματικής χολής 

ΑΔΑ: Ψ6ΙΗΩ6Μ-Ω08



 

Σελίδα 4 από 10 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 

 

            

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή χολής Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς 

ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών 

υστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών υστημάτων και Αυτοματισμού 

Αυτοκινήτου ή Σεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού 

υστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Σεχνιτών Ηλεκτρολογικών 

υστημάτων Αυτοκινήτων ή Σεχνιτών Μηχανών και υστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Σεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο 

ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής χολής ή Σεχνικής 

Επαγγελματικής χολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 

του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Χηφιακού Σαχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Χηφιακού Σαχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την 

απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Χηφιακού Σαχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού 
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Σελίδα 5 από 10 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Σεχνικής χολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος 

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την 

απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 

όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Χηφιακού Σαχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

 

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (σύμφωνα με τις απαιτούμενες κατά τα 
ανωτέρω άδειες οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Τπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην 

περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 

«95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο 

υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

 

 

ΠΡΟΟΦΗ: ε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 

ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν 

λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΨΗ 

της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 

αναφέρονται: 

 Σο ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση 

 Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς 

της (έναρξη, λήξη) 

 Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται 

από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να 

επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 

ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 

απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της 

αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 

ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 

συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

 

ε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, 

λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να 

αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 

 η προσκόμιση Τπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του 

υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης 

της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την 

ανακοίνωση. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να 

ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει 

(παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΥΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). την περίπτωση που 

οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής 

(εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει 

να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 
επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
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 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Σέχνης ή Σεχνικός  

Μαγειρικής Σέχνης ή Σεχνίτης Μαγειρικής Σέχνης ή Σεχνικός Μαγειρικής τέχνης - 

Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των  
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικού  

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού  

Λυκείου ή Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής χολής  

ή Σεχνικής Επαγγελματικής χολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού  

Σουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΣΕΚ) του τμήματος του β.δ  

151/1971 (ΥΕΚ 52Α')Μαγειρικής Σέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται  

να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.(Βλέπε  
συνέχεια επικουρικούς πίνακες). 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)  

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής  

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)  

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου  

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο  

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Σεχνικής χολής του  

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής  
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος  

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)  

Απολυτήριοςτίτλοςτουλάχιστονυποχρεωτικήςεκπαίδευσης(απολυτήριοτριταξίουγυμν 

ασίουήγιαυποψηφίουςπουέχουναποφοιτήσειμέχρικαιτο1980απολυτήριοδημοτικού  
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Σεχνικής χολής του  

Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  
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Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ ΝΑΤΑΓΟΨΣΨΝ (κωδ. θέσης 102 ) πρέπει να είναι ηλικίας 
από 18 έως 60 ετών (παρ. 15 του αρ. 5 του π.δ. 71/2020 (Α’166).  

Οι υποψήφιοι  όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

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

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ  
1α.  ΥΡΟΝΟ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 60 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 18  
κήλεο) 

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 ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ18 ΜΖΝΔ (40 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο , κε αλώηαην όξην ηνπο 9 κήλεο) 

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 κνλάδεο) 

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

 
 5.   ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ ( 50 κνλάδεο γηα θαζέλα κε αλώηαην όξην ηα 6 ηέθλα) 

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 6 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 300 

       

 
 6.   ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

θαηεγνξίεο  ΠΕ & ΤΕ  5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΔΕ  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 κνλάδεο) * 
 
8.ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗΣΛΟ (γηα ηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ θαη ΣΔ απηνηειήο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο 70 κνλάδεο) * 
 
9.   ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΗ ΑΓΗΑΠΑΣΟ ΣΗΣΛΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ (γηα ηηο θαηεγνξίεο  ΠΔ θαη ΣΔ integratedmaster 35 κνλάδεο) * 
 
10.  ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ  * 
 α. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (γηα  ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ,  ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 30 κνλάδεο) 
  β. Γεύηεξνο ηίηινο ζπνπδώλ (γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ, ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 25 κνλάδεο) 
 
11. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 84 κήλεο) 
 

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 κνλάδεο) 
 

 
13. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ  (130 κνλάδεο) 
 
*Σα θξηηήξηα 7, 8, 9, θαη 10 ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά γηα ηνπο/ηηο θαηόρνπο δηδαθηνξηθνύ θαη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ 
ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (intergrated master) θαη δεύηεξνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. ε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο 
δηδαθηνξηθώλ δηπισκάησλ ή/θαη κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ ή/θαη εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ (integrated master), ή/θαη 
δεύηεξνπ ηίηινπ ζπνπδώλ, βαζκνινγείηαη επηπιένλ έλαο κόλν εμ απηώλ ησλ ηίηισλ θαη εάλ πξόθεηηαη γηα κε νκνηόβαζκνπο ηίηινπο, βαζκνινγείηαη ν 
πςειόηεξνο εμ απηώλ, ιακβάλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ην ήκηζπ ησλ κνλάδσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ νηθείν ηίηιν ζπνπδώλ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 

σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
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Για τα κύρια προσόντα η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της 
άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου ή 

Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικού.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές 

περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 

υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) - ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 
12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Για τα προσόντα Α΄ Επικουρίας η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την 

απόκτηση της άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής Οποιασδήποτε 

ειδικότητας. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 

υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) - ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 

12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Για τα προσόντα Β΄ Επικουρίας η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την 

απόκτηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές 

περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 

υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) - ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 

12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

102 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 

περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή 
βεβαίσζεο πιήξσζεο ησλ λνκίκσλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 

υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) - ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 

12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση επαγγελματικής άδειας οδήγησης.  

Για τις επαγγελματικές άδειες που εκδόθηκαν βάσει του π.δ. 113/2012, βλ. 

σχετική επισήμανση στα προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων 
υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) - ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 

12. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

                104 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 

οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές 

περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων υμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) - ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά 

απόδειξης εμπειρίας. 
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)» (βλ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ IΙ., 

ενότητα Ε., υποενότητα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»). 

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων 

τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα  απαιτούμενα από 

την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας Ορισμένου 

Φρόνου (ΟΦ)» δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΨΝ, 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΨΕΨΝ» του Κεφαλαίου Ι του  ανωτέρω Παραρτήματος. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)» όπως αυτό έχει εκδοθεί από το Α..Ε.Π. με ημερομηνίας σήμανσης 

έκδοσης «10/06/2021». 

 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

        Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας 

Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)» να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αθηναίων 

(www.cityofathens.gr). Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος 

(τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277509, 2105277480, 2105277553, 2105277452, 2105277510, 

2105277514, 2105277516, 2105277520).       

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής 

συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.  

   Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 

προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες 

αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του 

υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 

Αθηναίων, 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: Κατάταξη υποψηφίων 

      Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων 

του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, 

βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 

πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και 

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  
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2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά 

φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, 

μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος, 

ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), δεύτερος τίτλος σπουδών 

εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου). 

3. την περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 

περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, 
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης 

οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην 

ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ 

τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτηση πινάκων  

    Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, στο κατάστημα των γραφείων μας, 

τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόσληψη  
      Η υπηρεσία θα προσλάβει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης, για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται, ανά ειδικότητα, 

στον πίνακα Α. 

     Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, δύναται να 

αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας 
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

     ε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 

συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: 
 

   Κατόπιν του με Α.Π.310045/11-04-2022 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: 
«Ενημέρωση για υποχρεώσεις παιδικών κατασκηνώσεων, βάσει του ν. 4837/2021» επισημαίνεται 
ότι για όλο το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί ισχύει η υποχρέωση προσκόμισης: 
Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί 
αμετάκλητα για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού 
Κώδικα, εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, εμπορίας ναρκωτικών και  
Β) Τπεύθυνης Δήλωσης ότι κατά το χρόνο υποβολής της δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική 
δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια 
αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων 
υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΟΧ)» το οποίο αναρτάται με την παρούσα ανακοίνωση 

όπως αυτό έχει εκδοθεί από το Α..Ε.Π. με ημερομηνίας σήμανσης 10/06/2021. το οποίο 

περιλαμβάνει: i) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων 

στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων – υπεύθυνων 
δηλώσεων των κατηγοριών εκπαίδευσης: ΠΕ και ΔΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με 

τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.  

        Ο 

         

        ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

 

 
          

                  

 

 

         ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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