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       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ      Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ     Φρόνος Διατήρησης: Διηνεκές 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  Α.Η.Π.: 152964/17-05-2016 

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

Σ.Κ. 104.38 Αθήνα 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ υπ’ αριθμ. ΟΦ 1/2016 
για τη σύναψη ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 

 για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών 

 
Ο 

ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Σο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15491/5934/26-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 
2. Σις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του 

άρθρου 9 του Ν. 4350/2015. 
3. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Σις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Τπαλλήλων και Τπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΥΕΚ 54 Α). 
5. Σην υπ΄ αριθμ. 988/09-05-2016  Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.  
6. Σον Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

(Υ.Ε.Κ. 58/Β/25-01-2012, Υ.Ε.Κ. 1517/Β/20-06-2013 & Υ.Ε.Κ. 2365/Β/23-09-2013).  
7. Σην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 126434/20-04-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 

Αθηναίων περί ύπαρξης πιστώσεων. 
8. Σην με αριθ. πρωτ. 38072/14335/16-05-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

 
Ανακοινώνει 

 
 Σην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν 

τριάντα (130) 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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Τγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα 

Νέας Μάκρης Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 

και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 

ΑΔΑ: ΨΘ8ΟΩ6Μ-ΚΕΔ



 

ελίδα 2 από 12 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΦΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Τπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

συμβάσεων 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας  
Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΠΕ ΙΑΣΡΟΙ 
Ειδικοτήτων 

 

(Παιδιάτρου ή 
Παθολογίας ή 

Γενικής Ιατρικής  
ή Ορθοπεδικής) 

 

Εν ελλείψει 
αυτών, 

ΠΕ ΙΑΣΡΟΙ 
(Οποιασδήποτε 

ειδικότητας) 

 
Εν ελλείψει 

αυτών, 
ΠΕ ΙΑΣΡΟΙ 

(Άνευ ειδικότητας) 

από 23-06-2016 
έως 22-09-2016 

4 

102 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΠΕ ΝΟΗΛΕΤΣΕ –

ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΕ 

 
Εν ελλείψει 

αυτών, 
TΕ ΝΟΗΛΕΤΣΕ –

ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΕ 

 
Εν ελλείψει 

αυτών, 
ΔΕ ΝΟΗΛΕΤΣΕ –

ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΕ 

από 23-06-2016 

έως 22-09-2016 
4 

103 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΠΕ ΓΤΜΝΑΣΕ –

ΓΤΜΝΑΣΡΙΕ 

από 23-06-2016 

έως 17-09-2016 
2 

104 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΠΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ 
 

Εν ελλείψει 

αυτών, 
ΣΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ 

από 23-06-2016 

έως 22-09-2016 
1 

105 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΣΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ 

από 23-06-2016 

έως 22-09-2016 
2 

ΑΔΑ: ΨΘ8ΟΩ6Μ-ΚΕΔ
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106 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΣΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΟ 
ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

από 23-06-2016 

έως 22-09-2016 
 

1 

107 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης 

Αττικής 

ΔΕ 
ΝΑΤΑΓΟΨΣΕ-

ΣΡΙΕ 

από 23-06-2016 
έως 19-08-2016 

2 

108 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης 

Αττικής 
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΨΝ 

από 23-06-2016 

έως 22-09-2016 
4 

109 

Δ/ΝΗ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
& ΤΓΕΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΕΞΟΦΕ ΔΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης 

Αττικής 

YE ΕΡΓΑΣΕ-
ΣΡΙΕ 

(γενικών 
καθηκόντων) 

από 23-06-2016 

έως 22-09-2016 
110 

ΑΔΑ: ΨΘ8ΟΩ6Μ-ΚΕΔ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 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,  
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 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,  
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 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. 
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού υλλόγου. 
δ) Εκπλήρωση της Τποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Τπαίθρου, αποδεικνυόμενης 
με βεβαίωση του Τπουργείου Τγείας ή βεβαίωση του ίδιου Τπουργείου ότι δεν 
απαιτείται. 

102 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής 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 επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας και  
γ) Σαυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία 
να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση 

Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην 

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η 
οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Υεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή 
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.  
 
 

ΑΔΑ: ΨΘ8ΟΩ6Μ-ΚΕΔ
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα): 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΣΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ ή Προγραμμάτων  πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας (ΣΕ) και  
γ) Σαυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία 
να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση 

Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία 
είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Υεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα): 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Σεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής χολής (ΜΣΕΝ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Σραυματολογίας (Βοηθός 
Σραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Φειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Χυχικές Παθήσεις 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 

103 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Υυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 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. 

104 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας 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, 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 
(ΠΕ) ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή 
Κοινωνικής Εργασίας (ΠΕ). 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ A’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΣΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 
(ΣΕ) ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή 
Κοινωνικής Εργασίας (ΣΕ) 

105 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΣΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 
(ΣΕ) ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή 
Κοινωνικής Εργασίας (ΣΕ) 

106 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Σεχνολογίας Σροφίμων ή Διατροφής ή Διατροφής 

και Διαιτολογίας ΣΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων πουδών 
Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ ή 
Προγραμμάτων  πουδών Επιλογής (Π..Ε.) ΣΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

107 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
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. 
ΠΡΟΟΝΣΑ A’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 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. 
β) Άδεια ναυαγοσώστη. 

108 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Σέχνης ή 

Σεχνικός Μαγειρικής Σέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Σεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικής Επαγγελματικής χολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 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 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(ΥΕΚ 52Α') Μαγειρικής Σέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 
προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 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 υποψηφίους 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 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.  
 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους 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 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. 

109 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.2527/97. 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ ΝΑΤΑΓΟΨΣΨΝ (κωδ. θέσης 107) πρέπει να είναι 
ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι υποψήφιοι  όλων των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να 
είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 
 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ 

 
1. ΦΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα 

ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και 

άνω μονάδε
ς 

0 0 0 20
0 

27
5 

35
0 

42
5 

50
0 

57
5 

65
0 

72
5 

800 

 
 2. ή 3. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (50 μονάδες για κάθε 

τέκνο) 

αριθμός 
τέκνων 

3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
μονάδες 150 200 250 30

0 
350 400 45

0 
500 550 600  

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα  
 
 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες 

για το τρίτο) 
αριθμός 
τέκνων 

1 2 3 

μονάδες 30 60 110 
 

 5. ή 6. ΓΟΝΕΑ Η΄ ΣΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (50 μονάδες για κάθε 
τέκνο)  

αριθμός 
τέκνων 

1 2 3 4 5 
 

μονάδες 50 100 150 
20
0 

250 
 

 

 7. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ  (για ΠΕ και ΣΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για  ΔΕ με το 20) 

κατηγο
ρίες 
ΠΕ & 
ΣΕ 

5 … 5,
5 … 6 … 6,

5 … 7 … 7,
5 … 8 … 8,

5 … 9 … 9,
5 … 10 

κατηγο
ρία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

μονάδε
ς 

20
0 … 22

0 … 24
0 … 26

0 … 28
0 … 30

0 … 32
0 … 34

0 … 36
0 … 38

0 … 40
0 

 
 8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες 
εμπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

… 57 58 59 
60 
και 
άνω 

μονάδες 7 
1
4 

2
1 

2
8 

3
5 

4
2 

4
9 

5
6 

6
3 

7
0 

7
7 

8
4 

9
1 

9
8 

… 
39
9 

40
6 

41
3 

420 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΨΝ ΠΕ, ΣΕ ΚΑΙ ΔΕ 

 

Ψς 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. 

ΚΨΔΙΚΟ ΘΕΕΨΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

101 

 

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 IΙ., στοιχείο 16. 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 IΙ., στοιχείο 16. 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 IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

102,104,105 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά 
περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 

επαγγέλματος.  

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 IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

103, 106 

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 IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

107 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης 
άδειας ναυαγοσώστη.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής, δηλ. ως ναυαγοσώστη, βλ. 
δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης 

εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) - ΚΕΥΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά 
απόδειξης εμπειρίας. 
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108 

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, δηλ. ως μάγειρα, βλ. δικαιολογητικά 
περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του 
Παραρτήματος ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου 
(ΟΦ) - ΚΕΥΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

 

Ψς βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης 109 της κατηγορίας 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΤΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε 

καθήκοντα.  

ΚΨΔΙΚΟ ΘΕΕΨΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

109 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ 
ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ) - 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά 

στο «Παράρτημα ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)» (βλ. 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΣΡΟΠΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»).   

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΟΝΣΨΝ (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. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων υμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)». 

 

 
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, (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 Γιαννέλης, 
210.52.77.452 Γιαννίκου, 210.52.77.480 Κοτελίδας & ακελλαρίου, 210.52.77.482 Δουμάζου & 
Μουρατίδου & 210.52.77.484 Μούτσελος και Μακρή). 
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Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΣΕ ή ΔΕ ή ΤΕ). 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. Κατ’ εξαίρεση, 

σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ επιτρέπεται μόνο 
όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν 
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΤΕ. την 
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΤΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία 
θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ) που επιδιώκει. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 

18/05/2016 έως και 27/05/2016. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Δήμο Αθηναίων Γραφείο 
Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος. 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει σύμφωνα με όσα 
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.).  

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, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων 
τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός  τίτλου σπουδών, εμπειρία). 

3. Η εντοπιότητα δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν ως βαθμολογούμενο κριτήριο της ανακοίνωσης. 

4. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 του Ν. 3584/07 υπόκεινται κανονικά στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 
164/04.  

5. 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 (αριθμός τέκνων 
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

6. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ως άνω αναφέρονται.  

7. Επισημαίνεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, η μη δυνατότητα 
απασχόλησης για όλο το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται ανωτέρω ανά 

ειδικότητα, λόγω συμπλήρωσης τριών (3) μηνών απασχόλησης το τελευταίο δωδεκάμηνο 
(άρθρο 206 του Ν. 3584/07 και όπως ισχύει και άρθρο 21 Ν. 2738/99) είναι λόγος 

απόρριψης.  
 

 

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. 
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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. 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων υμβάσεων εργασίας Ορισμένου Φρόνου (ΟΦ)» το οποίο αναρτάται με την 

παρούσα ανακοίνωση. 

 
 
 

        Ο 

        ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
 

 
 

 

        ΓΙΨΡΓΟ ΚΑΜΙΝΗ 
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