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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ’ αξηζ. ΟΥ 1/2022 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ  

κε  ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ  ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

 
ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

« ΑΣΣΗΚΖ 2014 - 2020» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 9 «ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΦΣΧΥΔΗΑ ΚΑΗ  ΓΗΑΚΡΗΔΧΝ – ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΤΝΟΥΖ» 
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

 
ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ:  «ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ(2 ΚΔΝΣΡΗΚΔ 

ΓΟΜΔ 2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΚΔΜ ΚΑΗ 1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΡΟΜΑ» 
 

 
Ο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

 
 

Έρνληαο ππόςε: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο 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, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4430/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η.Α΄/07-6-2010), 
φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθφ δίθαην, 
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ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η.Α΄/23-12-
2014). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η.Α΄/7-7-
2016). 

5. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (Φ.Δ.Κ. 5713 /η.Β΄ /19-12-2018). 

6. Σελ ππ’ αξηζ. Γ14/15834/237/08-04-2019 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 
“Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο” (ΦΔΚ 
1344/η.Β΄/19-4-2019). 

7. Σε κε αξηζκ. πξση. 2746/11-07-2016 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 13-07-2016) (ΑΓΑ: 
Φ1ΔΒ7Λ7-ΓΖ2) Πξφζθιεζε (Κσδηθφο Πξφζθιεζεο ΑΣΣ025, A/A OΠ: 1662), ηεο 
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα ηελ ππνβνιή 
πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑΣΣΗΚΖ 2014-2020» - Άμνλαο 
Πξνηεξαηφηεηαο 09 ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν, κε ηίηιν « Κέληξα Κνηλφηεηαο», θαζψο θαη ηελ 1ε  ηξνπνπνίεζή ηεο 
(έθδνζε 2/0) κε αξηζκ. πξση.: 3961/30-09-2016 (ΑΓΑ: 7ΛΓΠ7Λ7-ΦΜΕ). 

8.   Σελ κε αξηζκ. πξση. 3295/23-12-2016  (ΑΓΑ: ΧΓΚΗ7Λ7-ΗΟΚ) απφθαζε ηεο 
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, κε ζέκα: Έληαμε ηεο Πξάμεο «ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ (2 ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΓΟΜΔ, 2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
ΚΔΜ ΚΑΗ 1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΡΟΜΑ)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5001891 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014 – 2020». 

9. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση 003660/5-01-2018 (ΑΓΑ:7ΘΕΛΧ6Μ-ΝΑΦ) Απφθαζε 
πινπνίεζεο ππνέξγνπ κε ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ζέκα: «Απφθαζε 
πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ 
Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά) ηεο 
Πξάμεο «Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 
Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά)» κε Κσδηθφ ΟΠ(ΜΗS) 5001891». 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση 054170/1-03-2018 (ΑΓΑ:7ΓΔΧ6Μ-ΟΡ4) Σξνπνπνίεζε 
Απφθαζεο πινπνίεζεο ππνέξγνπ κε ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ζέκα:  
«Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 
«Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 
Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά) ηεο Πξάμεο «Γηεπξπκέλα Κέληξα 
Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 
Παξάξηεκα Ρνκά)» κε Κσδηθφ ΟΠ(ΜΗS) 5001891». 

11. Σν ππ’ αξηζκ. πξση 336/1-11-2018 έγγξαθν ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ Τπ. 
Δξγαζίαο, Κνηλ. Αζθάιηζεο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο κε ζέκα: «Αλάγθε δηεχξπλζεο 
Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαη ζηειέρσζήο ηνπο κε επηπιένλ πξνζσπηθφ πξνο επίηεπμε 
βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο». 

12. Σν ππ’ αξηζ. πξση: 117366/05-11-2018 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο δξάζεσλ ΔΚΣ θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο: «Παξάηαζε 
ιεηηνπξγίαο Γνκψλ θαη δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 ησλ ΠΔΠ. 

13. Σν ππ’ αξηζκ. πξση 2583_2019/6-9-2019 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε Θέκα: 
«Οδεγίεο ηξνπνπνίεζεο ησλ Απνθάζεσλ Έληαμεο ησλ Πξάμεσλ «ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ». 
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14. Σελ ππ’ αξηζ. πξση: 1362/13-05-2020 (Οξζή Δπαλάιεςε 28-5-2020) (ΑΓΑ: 
ΧΝΦ3717-Σ3Γ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο κε ζέκα: Σξνπνπνίεζε ηεο 
Πξάμεο «ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ (2 
ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΓΟΜΔ, 2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΚΔΜ ΚΑΗ 1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΡΟΜΑ)» κε 
Κσδηθφ ΟΠ 5001891 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014 – 2020». 

15. Σν απφ 14-05-2020 εγθεθξηκέλν  Σερληθφ Γειηίν ηεο Πξάμεο ««ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ 
ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ (2 ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΓΟΜΔ, 2 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΚΔΜ ΚΑΗ 1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΡΟΜΑ)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5001891. 

16. Σελ ππ’ αξηζ. πξση: 157657/10-07-2020 (ΑΓΑ:Χ3Ξ9Χ6Μ-6ΘΑ) Σξνπνπνίεζε 
Απφθαζεο πινπνίεζεο ππνέξγνπ κε ίδηα κέζα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ζέκα: 
«Γεχηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 
«Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 
Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά) ηεο Πξάμεο «Γηεπξπκέλα Κέληξα 
Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 
Παξάξηεκα Ρνκά)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5001891». 

17. Σν ππ’ άξηζκ. πξση. 225137/9-10-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο & 
Κνηλσληθήο Έληαμεο Μεηαλαζηψλ & Πξνζθχγσλ ηεο Γ/λεο Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο  ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ζέκα «ηειέρσζε κε πξνζσπηθφ Ηδησηηθνχ 
Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Η.Γ.ΟΥ.) ησλ 2 Κεληξηθψλ Γνκψλ θαη ησλ  2 
Παξαξηεκάησλ  ΚΔΜ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Γηεπξπκέλα 
Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 
1 Παξάξηεκα Ρνκά) ηεο Πξάμεο «Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ 
Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά)» κε 
Κσδηθφ ΟΠ 5001891».   

18. Σελ ππ’ αξηζκ. 459/12-4-2021 (ΑΓΑ:ΦΣΝΤΧ6Μ-ΥΓΔ) Πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα 
ηελ πξφζιεςε 15 αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ 
Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά) ηεο 
Πξάμεο «Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 
Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5001891.   

19. Σν ππ’ άξηζκ. πξση. 259068/8-10-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο & 
Κνηλσληθήο Έληαμεο Μεηαλαζηψλ & Πξνζθχγσλ ηεο Γ/λεο Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο  ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο 459/12-4-2021 
πξάμεο (ππ’ αξηζκ.093224/08.4.2021 απφθαζεο) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ γηα ηελ  έγθξηζε ππνβνιήο αηηήκαηνο πξφζιεςεο αηφκσλ κε ζρέζε 
εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ. 

20. Σελ ππ’ αξηζκ. 1552/25-10-2021 (ΑΓΑ:Φ9ΞΧ6Μ-Ξ0) Πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκ. 459/12-4-2021  
πξάμεο ηεο  σο πξνο ηνλ αξηζκφ πξφζιεςεο αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ 15 ζε 12 άηνκα, ζχκθσλα κε ην ππ’ άξηζκ. πξση. 
259068/8-10-2021 έγγξαθν ηεο Γ/λεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ 2 Κεληξηθέο 
Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5001891. 

21. To ππ’ αξηζκ. πξση. 311858/12-11-2021 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πξνζσπηθνχ 
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ  ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πεξί επαλαπξνθήξπμεο ησλ ζέζεσλ ησλ 
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Γηαπνιηηηζκηθψλ Γηακεζνιαβεηψλ, κε θσδηθνχο ζέζεσλ 102,105,106 πνπ έκεηλαλ 
θελέο απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ΟΥ 1/2017 θαη ΟΥ 1/2018.  

22. Σν ππ’ αξηζκ. πξση.359432/20-12-2021 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο & 
Κνηλσληθήο Έληαμεο Μεηαλαζηψλ & Πξνζθχγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ζέκα: «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ σο πξνο ηα 
ηππηθά πξνζφληα ησλ θσδηθψλ 101 (ΠΔ/ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ),103 (ΠΔ 
Φπρνιφγσλ) θαη 104 (ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ) κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.) γηα ηελ πινπνίεζε κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 
«Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλφηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 
Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά)» κε Κσδηθφ ΟΠ 5001891». 

23. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 363898/29.12.2021  βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο  Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ 
θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο 
παξνχζαο αλαθνίλσζεο.  

24. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 16367/20.1.2022  βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο  Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, πεξί επηθχξσζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ απφ ηνλ 
πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ηελ ππ’αξηζκ.166423/23-
12-2021 απφθαζε. 

25. Σν απφ 24-1-2022 mail ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πεξί ηνπ απαηηνχκελνπ επηπέδνπ 
γλψζεο ηεο αξαβηθήο γιψζζαο γηα ηνπο Γηαπνιηηηζκηθνχο Γηακεζνιαβεηέο ησλ 
ζέζεσλ κε θσδηθφ 105. 

 
 

Αλαθνηλώλεη 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά  
δώδεθα  (12) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Γηεπξπκέλα Κέληξα 
Κνηλόηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 Κεληξηθέο Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 
Παξάξηεκα Ρνκά) ηεο Πξάμεο «Γηεπξπκέλα Κέληξα Κνηλόηεηαο Γήκνπ Αζελαίσλ (2 
Κεληξηθέο Γνκέο, 2 Παξαξηήκαηα ΚΔΜ θαη 1 Παξάξηεκα Ρνκά)» κε Κσδηθό ΟΠ 
5001891 ζην Γήκν Αζελαίσλ, πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
ηνπ Κεληξηθνύ Σνκέα Αζελώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, ηόπν 
απαζρόιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε 
ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ/  
Γ/ΝΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
(ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ 

ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ) 

ΑΘΖΝΑ 

ΠΔ Κεληξηθνύ 

Σνκέα 

Αζελώλ 

ΠΔ / ΣΔ 

ΚΟΝΧΝΗΚΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κέρξη 
δώδεθα (12) 

κήλεο κε 
αλαλέσζε ή 

παξάηαζε έσο ηε 
ιήμε ηνπ 

Τπνέξγνπ 

4 

ΑΔΑ: 63Ν6Ω6Μ-ΗΝΙ



 

Σελίδα 5 από 15 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

 

102 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ/  
Γ/ΝΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
(ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ 

ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ) 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΡΟΜΑ) 

ΑΘΖΝΑ 

ΠΔ Κεληξηθνύ 

Σνκέα 

Αζελώλ 

ΠΔ 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ 

θαη ελ ειιείςεη απηνύ  

ΣΔ 

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΖ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κέρξη 
δώδεθα (12) 

κήλεο κε 
αλαλέσζε ή 

παξάηαζε έσο ηε 
ιήμε ηνπ 

Τπνέξγνπ 
 

1 
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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ/  
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
(ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ 

ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ) 

 
ΑΘΖΝΑ 

ΠΔ Κεληξηθνύ 
Σνκέα 

Αζελώλ 

ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κέρξη 
δώδεθα (12) 

κήλεο κε 
αλαλέσζε ή 

παξάηαζε έσο ηε 
ιήμε ηνπ 

Τπνέξγνπ 
 

2 
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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ/  
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  
(ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ 

ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ) 

 
ΑΘΖΝΑ  

ΠΔ Κεληξηθνύ 
Σνκέα 

Αζελώλ 

 

ΠΔ 
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κέρξη 
δώδεθα (12) 

κήλεο κε 
αλαλέσζε ή 

παξάηαζε έσο ηε 
ιήμε ηνπ 

Τπνέξγνπ 
 

2 
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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ/  
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
(ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ 

ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ) 

(ΚΔΝΣΡΑ ΔΝΣΑΞΖ 
ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ) 

ΑΘΖΝΑ 

ΠΔ Κεληξηθνύ 
Σνκέα 

Αζελώλ 
 

ΠΔ 
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 

ΜΔΟΛΑΒΖΣΖ  
 ελ ειιείςεη απηνύ 

 ΣΔ 
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 

ΜΔΟΛΑΒΖΣΖ 
 ελ ειιείςεη απηνύ  

ΓΔ 
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 

ΜΔΟΛΑΒΖΣΖ 
ελ ειιείςεη απηνύ  

ΤΔ 
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 

ΜΔΟΛΑΒΖΣΖ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κέρξη 
δώδεθα (12) 

κήλεο κε 
αλαλέσζε ή 

παξάηαζε έσο ηε 
ιήμε ηνπ 

Τπνέξγνπ 
 

2 

ΑΔΑ: 63Ν6Ω6Μ-ΗΝΙ



 

Σελίδα 6 από 15 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ/  
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
(ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΑ 

ΚΔΝΣΡΑ         
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ)  

(ΚΔΝΣΡΑ ΔΝΣΑΞΖ 
ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ) 

ΑΘΖΝΑ 

ΠΔ Κεληξηθνύ 
Σνκέα 

Αζελώλ 

 

ΠΔ 
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 
ΜΔΟΛΑΒΖΣΖ θαη 
ελ ειιείςεη απηνύ 

 ΣΔ 
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 

ΜΔΟΛΑΒΖΣΖ  
θαη ελ ειιείςεη απηνύ 

ΓΔ 
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 

ΜΔΟΛΑΒΖΣΖ 
 θαη ελ ειιείςεη 

απηνύ  
ΤΔ 

ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 
ΜΔΟΛΑΒΖΣΖ  

 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κέρξη 
δώδεθα (12) 

κήλεο κε 
αλαλέσζε ή 

παξάηαζε έσο ηε 
ιήμε ηνπ 

Τπνέξγνπ 
 

1 

 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε 
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο -  Κνηλσληθήο 
Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε  Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο  Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΣΔΗ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ  πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ 
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή 
Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, 
γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο  (ΚΛΔ), ε 
νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο – ππνβνιήο εηήζηαο δήισζεο 
ζηνηρείσλ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζηνλ ΚΛΔ (άξζξν 78 & 110  ηνπ λ.4488/2017 
(Α΄137), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο 
απφ ηελ έθδνζή ηεο, 
δ) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 
ε) Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) ππνινγηζηηθψλ 

ΑΔΑ: 63Ν6Ω6Μ-ΗΝΙ



 

Σελίδα 7 από 15 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
β) Γλώζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο Ρνµά θαη ηεο δηαιέθηνπ 
Ρνκαλί, απνδεηθλπφκελε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί  απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
β) Γλώζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο Ρνµά θαη ηεο δηαιέθηνπ 
Ρνκαλί, απνδεηθλπφκελε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε 
εηδίθεπζε ζηελ Φπρνινγία (γηα απνθνίηνπο έσο 31/12/1993 πνπ πιεξνχζαλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.991/1979 (Α΄278), φπσο ηζρχεη), ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιφγνπ. 
γ) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 
δ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) 
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο  ή  Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο 
Γηνίθεζεο θαη  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 
γ)Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ii) 
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
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ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο 

ΑΔΑ: 63Ν6Ω6Μ-ΗΝΙ



 

Σελίδα 8 από 15 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλεμαξηήησο 
εηδηθφηεηαο. 
β) Καιή  γλψζε  ηεο Αξαβηθήο γιψζζαο 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ  απφ ππνςήθηνπο/εο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
β) Καιή γλψζε  ηεο Αξαβηθήο γιψζζαο 
 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςήθηνπο/εο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
 
α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
β) Καιή γλψζε  ηεο Αξαβηθήο γιψζζαο 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 
 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ  απφ ππνςήθηνπο/εο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 

α)Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ 
Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ λ.δ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 
εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 
β)  Καιή γλψζε  ηεο Αξαβηθήο γιψζζαο 
 

106 

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αλεμαξηήησο 
εηδηθφηεηαο. 
β) Γλώζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο δηαιέθηνπ 
Φαξζί, απνδεηθλπφκελε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86. 
 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)  
 
α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
β) Γλώζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο δηαιέθηνπ 
Φαξζί, απνδεηθλπφκελε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86. 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ 
(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
 
α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 
β) Γλώζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο δηαιέθηνπ Φαξζί, 
απνδεηθλπφκελε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86. 
 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθφζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί απφ ππνςήθην/α κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
 

α)Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξηνο ηίηινο Σξηηαμίνπ 
Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο 
ρνιήο ηνπ λ.δ.580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 
εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο 
β) Γλώζε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο δηαιέθηνπ 
Φαξζί, απνδεηθλπφκελε κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86. 

 
 

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

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

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

 
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (100 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 25 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
 

        2. ΑΝΖΛΗΚΑ ή ΔΝΖΛΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΔΚΝΑ (20 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 … … 

κνλάδεο 20 40 60 80 100 … … 

 
        3. ΑΓΑΜΟ, ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ ή ΔΝ ΥΖΡΔΗΑ ΓΟΝΔΑ (25 κνλάδεο) 
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        4. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΗ ΑΝΧ (80 κνλάδεο) 
 

        5. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (15 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 40 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 37 38 39 40 θαη άλσ 

κνλάδεο 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 … 555 570 585 600 
 

 

 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ (ΠΔ), 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ (ΣΔ) ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ (ΓΔ) ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε 
ζέζεσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δνκέο θαη δξάζεηο ζπλαθείο κε 
επάισηεο νκάδεο θαη θνηλσληθή έληαμε. 

ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

101,103 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνχκελεο,  
θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ή ηεο βεβαίσζεο πιήξσζεο φισλ ησλ λνκίκσλ 
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε 
Α ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα 
ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο «ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ» - 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η, ζηνηρείν 10. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

104 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε 
Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα 
ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο «ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ» - 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η, ζηνηρείν 10. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

102,105,106 

ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΔ,ΣΔ θαη ΓΔ 

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ 
ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε 
Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα 
ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο «ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
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ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ» - 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η, ζηνηρείν 10. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο. 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ (ΤΔ) 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο πνπ παξαζρέζεθαλ ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δνκέο θαη δξάζεηο 
ζπλαθείο κε επάισηεο νκάδεο θαη θνηλσληθή έληαμε. 

ΚΧΓΗΚΟΗ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

105,106 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΔ  

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξφλνπ ΟΥ γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο «ΓΟΜΔ 
ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΓΟΜΔ 
ΑΣΔΓΧΝ» - ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ζηνηρείν 10. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο 
εκπεηξίαο. 

 
Οη ηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαο  γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξόλνπ (ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ 
ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ”» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗI., ελόηεηα Δ., 
ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο, φπνπ απαηηείηαη, 
πξνζθνκίδεηαη  ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ Παξάξηεκα, θαζφζνλ ε 
βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δζληθνχ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-
ΔΦΚΑ) έρεη θαζαξά πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηελ εηδηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην 
ππ’ αξηζκ. 8657/12-1-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ ηνπ e-ΔΦΚΑ. 
 
 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ απνθιεηζηηθά 
ηαρπδξνκηθά φια ηα  απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα 

Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) γηα ηηο  
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα 
Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «4-8-2021» δηθαηνινγεηηθά, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ Η ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο 
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 Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
Αλαθνίλσζε πρέπει απαραιτήτως να ζσνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθραζή ηοσς 
στην ελληνική γλώσσα και να έτοσν επικσρωθεί, σύμυωνα με τα οριδόμενα στο 
«Παράρτεμα Ανακοινώσεων Σσμβάσεων Εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ) γηα ηηο 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ”» με ζήμανζη έκδοζηρ «4-8-2021» θαη εηδηθόηεξα 
ζηην ηελεσηαία ενόηηηα ηοσ Κεθαλαίοσ Ι με ηίηλο «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ».  

εκεηψλεηαη φηη απφ 1.9.2021 (θαηάξγεζε κεηαθξαζηηθήο ππεξεζίαο Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ 31/8/2021- άξζξν 478 παξ. 6 λ. 4781/2021), νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα 
αλαδεηνχλ θαη λα επηιέγνπλ κεηαθξαζηή ζηε δηεχζπλζε metafraseis.services.gov.gr ή 
κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Πηζηνπνηεκέλνη Μεηαθξαζηέο» ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πύιεο 
gov.gr. πγθεθξηκέλα, ε πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή ζα γίλεηαη αθνινπζψληαο ηα εμήο 
βήκαηα: πιεθηξνιφγεζε ηεο δηεχζπλζεο www.gov.gr, επηινγή ηεο θαηεγνξίαο Πνιίηεο θαη 
θαζεκεξηλφηεηα, θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή Μεηαθξάζεηο, Αλαδήηεζε πηζηνπνηεκέλνπ 
κεηαθξαζηή, Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία. 

 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε 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 δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή 
εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεληξηθνύ Σνκέα 
Αζελώλ, εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή 
εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. 

Σν ΑΔΠ αλαξηά ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ δηαδηθηπαθό ηνπ ηόπν, κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο έγθξηζήο ηεο. Δληόο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή 
έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ην Α..Δ.Π., ε αλαθνίλσζε καδί κε ην «Παξάξηεκα 
Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, 
Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «4-8-2021», ηα Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) 
Απφδεημεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «9-12-2021» θαη (Α2) Απφδεημεο 
Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «14-1-2022» θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ λα αλαξηεζνύλ ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ζην δηθηπαθό ηόπν απηνύ (www.cityofathens.gr). Δπηπιένλ, λα 
αλαξηεζεί θαη ζην πξφγξακκα «Γηαύγεηα». Γηα θάζε αλάξηεζε πνπ δηελεξγείηαη ζε 
θαηάζηεκα, ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό αλάξηεζεο (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: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 
 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.12 θαη λα ηελ ππνβάινπλ  καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, απνθιεηζηηθά 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε 
δηεχζπλζε:  

http://www.gov.gr/
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Γήκνο Αζελαίσλ, Ληνζίσλ 22, Σ.Κ. 10438, Αζήλα, Γξαθείν Πξσηνθόιινπ, 2νο 
όξνθνο  γηβ  απεπζύλνληάο ηελ ζηελ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ππφςε θνπ Γηαλλέιε (ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2105277450, 
2105277480, 2105277452, 2105277509, 2105277514, 2105277510, 210527516, 
2105277553, 2105277520). 

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

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο θαη ε επζύλε ηεο νξζήο 
ζπκπιήξσζήο ηεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα 
ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ 
ή ΓΔ ή ΤΔ). Ζ 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 πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) 
εκεξώλ (ππνινγηδνκέλσλ εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην 
ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ  θαη ζην  
δηθηπαθό ηόπν απηνύ (www.cityofathens.gr), εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ 
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ 
παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα 
(δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα.  

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

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ 

Αθνχ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη ζε  
πίλαθεο θαηάηαμεο θαηά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα θαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά 
βαζκνινγίαο, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 
Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε 
ηειηθή επηινγή 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΄ επικοςπίαρ κ.ο.κ.).  

2. Ζ θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (κύπια ή επικοςπικά) 
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ 
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (σπόνορ ανεπγίαρ, ανήλικα ή ενήλικα 
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πποζηαηεςόμενα καηά ηο νόμο ηέκνα, ιδιόηηηα άγαμος, διαζεςγμένος ή εν σηπεία γονέα, 
αναπηπία ηος αιηούνηορ και αποδεδειγμένη επγαζιακή εμπειπία από απαζσόληζη ζε 
ζςγσπημαηοδοηούμενερ δομέρ και δπάζειρ ζςναθείρ με εςάλωηερ ομάδερ και κοινωνική 
ένηαξη). 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (σπόνορ 
ανεπγίαρ) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην 
δεχηεξν θξηηήξην (απιθμόρ ανήλικών ή ενήλικων πποζηαηεςόμενων καηά ηο νόμο ηέκνων) 
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. 
 

 

Σα θσιύκαηα  ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ Π.Γ. 164/2004 ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ  
ζηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ή Έξγσλ ηεο 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4765/2021. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Ζ ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, απνξξηπηέσλ θαη 
πξνζιεπηέσλ ζην θαηάζηεκα θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 
απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό 
αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4765/2021) ην νπνίν ζα 
ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί 
απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ ζην e-mail: sox@asep.gr. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), ε 
νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηνλ δηαδηθηπαθφ καο ηφπν. Ζ 
έλζηαζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην ΑΔΠ ζηε δηεύζπλζε 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (prosl.enstasi@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβόινπ είθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη 
εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. 
ινγφηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ 
(www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.).  Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα 
αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν 
ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη 
ζηνλ εληζηάκελν. 

Ζ ππεξεζία νθείιεη λα 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 πηλάθσλ θαηάηαμεο.  
 

 
 

mailto:sox@asep.gr
mailto:prosl.enstasi@asep.gr
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Ζ ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κεηά 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 ππνρξεσηηθά 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, 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

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

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα 

Αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) γηα ηηο  
ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα 
Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «4-8-2021», ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη: i) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ 
ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη ii) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ. 12, ζε ζπλδπαζκό κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. Οη 
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, αιιά  θαη ζηα 
Δηδηθά Παξαξηήκαηα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «9-12-
2021» θαη (Α2) Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «14-1-2022» κέζσ 
ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο 
δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο 
δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
θνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ.  
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