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          Ζκ/ληα:30/9/2020  
           Α.Π.: 216387 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                             
ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 
 
 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  1/2021 
γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
«ΑΣΣΗΚΖ 2014-2020» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 09 «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη 
πκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο – One – 

stopshops(Πνιπδύλακα)» 

πγρξεκαηνδνηνύκελνο από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν 

Σίηινο Πξάμεο «πλδπαζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο γηα 
επάισηεο νκάδεο θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο» 

 
Ο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

 
Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ 
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η.Α΄), φπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 
ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224 Α)θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4590/2019 (ΦΔΚ 17/Α΄/7-2-
2019). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄), φπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/η.Α΄). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4368/2016 «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 21/η.Α΄/21-2-2016). 

5. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 
θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο 
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηνπ 
Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ 4624/2019 (ΦΔΚ 137/Α’) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
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πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 
2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. 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 Ινπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η. Α΄/23-12-
2014). 

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

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/η.Α΄/11-3-2020). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ 197/η.Α΄/25-04-2020). 

10. Σελ κε αξηζκ. πξση. 1205/ΔΦΓ55/19-4-2018(ΑΓΑ:7ΑΣΟΡΙΝ-ΡΡΜ)Πξφζθιεζε ηεο 
Δηαηξείαο  Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελψλ Αλαπηπμηαθή Α.Δ.ΟΣΑ πξνο 
ην Γήκν Αζελαίσλ, γηα ηελ ππνβνιή Πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αηηηθή» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 09, ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), κε ηίηιν: «πλδπαζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο θαη 
ζπκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο-One-stopshops 
(Πνιπδχλακα)». 

11. Σελ ππ. αξηζκ. 562/19-4-2018 (ΑΓΑ:6ΧΤ7Χ6Μ-Κ5Ρ) απφθαζε πκβνπιίνπ ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε κεηαμχ άιισλ θαη ε ππνβνιή πξφηαζεο γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη 
πκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο θαηνίθσλ θαη δεκνηψλ ηεο Αζήλαο» ζχκθσλα κε 
ηελ ππ΄αξηζκ. 2686/19-4-2018 Πξφζθιεζε ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

12. Σελ ππ' αξηζ. πξση. 606/ΔΦΓ 90/12-02-2019(ΑΓΑ:ΧΓΝ7ΟΠΡΙΝ-ΠΑΥ)απφθαζε ηνπ 
Γεκάξρνπ Αζελαίσλ  κε ζέκα: Έληαμε ηεο Πξάμεο «πλδπαζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο 
θαη ζπκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο» κε θσδηθφ ΟΠ 
5029634 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014-2020». 

13. Σν απφ 12-2-2019 εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν Πξάμεο κε θσδηθφ Πξάμεο/MIS(ΟΠ) 
5029634. 

14. Σν απφ 27-2-2019νξηζηηθνπνηεκέλν Σερληθφ Γειηίν Τπνέξγνπ (ΟΠ):1 κε ηίηιν  
«πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη πκβνπιεπηηθήο κε πξνηεξαηφηεηα ηηο Δπάισηεο 
Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζε ηέζζεξα Πνιπδχλακα Κέληξα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» 
κε θσδηθφ Πξάμεο/MIS(ΟΠ) 5029634. 

15. Σελ ππ. αξηζκ. 278/14-2-2019 (ΑΓΑ:6ΚΦΞΧ6Μ-ΔΗΑ) απφθαζε πκβνπιίνπ ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ,  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ρέδην Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα 
κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα 
Δπάισηεο Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζε Πνιπδχλακα Κέληξα ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ» θαζψο θαη ε πξφζιεςε 91 αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/94 φπσο 
ηζρχεη γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Πνιπδχλακσλ Κέληξσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

16. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 057855/21-02-2019(ΑΓΑ:604Χ6Μ-ΑΚΦ)  απφθαζε ηεο 
Αληηδεκάξρνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Πξφλνηαο θαη Ιζφηεηαο κε ζέκα: «Απφθαζε 
πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη 
πκβνπιεπηηθήο γηα Δπάισηεο Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζε Πνιπδχλακα Κέληξα 
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» ηεο Πξάμεο «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη 
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πκβνπιεπηηθήο γηα Δπάισηεο Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζε Πνιπδχλακα Κέληξα 
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5029634». 

17. Σελ ππ. αξηζκ. 610/28-3-2019 (ΑΓΑ:61ΦΘΧ6Μ-Δ55) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ,  πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ 
άξηζκ.278/2019 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ηεζζάξσλ εθ ησλ είθνζη κία (21) 
εηδηθνηήησλ θαη ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ σξίκαλζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε πνιπδχλακνπ θέληξνπ . 

18. Σελ ππ. αξηζκ. 1230/14-10-2019 (ΑΓΑ:61ΦΟΧ6Μ-ΡΜ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ,  πνπ αθνξά έγθξηζε  γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ππ’ 
άξηζκ.278/2019 θαη 610/2019 απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ σο πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δχν (2) εθ ησλ είθνζη κία (21) 
εηδηθνηήησλ ηεο πξφζιεςεο 91 αηφκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηα Πνιπδχλακα Κέληξα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ . 

19. Σν ππ’ αξηζκ. πξση.314414/09-12-2019 έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ  ηεο Γηεχζπλζεο 
Γεκνηηθψλ Ιαηξείσλ θαη Γεκφζηαο Τγείαο, πξνο ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο θαη 
Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ –Σκήκα Πξνζσπηθνχ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, ζρεηηθά 
κε ηελ πξφζιεςε  ζαξάληα (40) αηφκσλ (ΙΓΟΥ) ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ.278/14-02-
2019 Α.Γ.. ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο 
Τγείαο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο (Πνιπδχλακα)» 
ζηα Πνιπδχλακα Κέληξα φισλνο(1ε ΓΚ) θαη Νένπ Κφζκνπ (2ε ΓΚ). 

20. Σελ ππ’ αξηζκ. 146/09-03-2020(ΑΓΑ:ΧΣΙΝΧ6Μ-6Ι3) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζρεηηθά κε:(Α) Σνλ νξηζκφ ηεο λέαο Πξντζηακέλεο 
ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθψλ Ιαηξείσλ θαη Γεκφζηαο Τγείαο θαο  Δπζηαζίαο Θξάππα – 
Μάξθνπ σο ππεχζπλε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη 
πκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο (Πνιπδχλακα)» 
(MIS)5029634 θαη (Β) Σελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο έγθξηζεο  ησλ πξνζιήςεσλ γηα έλα 
(1) αθφκε έηνο σο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 278/14-02-2019 Α.Γ.. φπσο απηή 
έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ’αξηζκ. 610/28-03-2019, 732/11-04-2019, 1228/14-10-2019 
θαη 1230/14-10-2019 Α.Γ..» 

21. Σν ππ’ αξηζκ.πξση. 940/ΔΦΓ 107/20-03-2020έγγξαθνηεο Δηαηξείαο Αλάπηπμεο & 
Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Αζελψλ-Αλαπηπμηαθή ΑΔ ΟΣΑ ηεο Γηεχζπλζεο Δλδηάκεζνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ζέκα: «Γηαηχπσζε Γλψκεο επί ηεο λέαο Πξφζθιεζεο 
Πξφζιεςεο Πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξάμε κε θσδηθφ ΟΠ 5029634» 

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

23. Σελππ’ αξηζκ. πξση. 277289/11-12-2020 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’ αξηζκ. πξση. 067587/24-03-2020 (ΑΓΑ: Χ1ΧΧ6Μ-01Χ) Αλαθνίλσζε 
Γεκάξρνπ Αζελαίσλ πνπ αθνξνχζε ζηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλνιηθά ζαξάληα (40) αηφκσλγηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο 
κε ηίηιν «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο 
θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο (Πνιπδχλακα)» ζηα Πνιπδχλακα Κέληξα φισλνο(1ε ΓΚ) θαη 
Νένπ Κφζκνπ (2ε ΓΚ). 

25. Σελ ππ’ αξηζκ. 442/27-07-2020 (ΑΓΑ: ΦΒΙΣΧ6Μ-Φ3Φ) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζρεηηθά κε ηελ εθ λένπ έγθξηζε Αλαθνίλσζεο γηα ηελ 
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πξφζιεςε δχν (2) ζέζεσλ ηαηξψλ θαξδηνιφγσλ γηα ηα πνιπδχλακα θέληξα ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πνπ έκεηλαλ θελέο απφ ηελ 
δηαδηθαζία ηεο Αλαθνίλσζεο  1/2020. 

26. Σα απφ 20/11/2020 θαη 16/12/2020e-mail ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηελ απνζηνιή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο Αλαθνίλσζεο. 

 
       Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 
δύν(2) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Τπνέξγνπ 1 «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο 
θαη πκβνπιεπηηθήο γηα Δπάισηεο Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζε Πνιπδύλακα 
Κέληξα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» ηεο Πξάμεο «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη 
πκβνπιεπηηθήο γηα Δπάισηεο Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο»ζην Γήκν Αζελαίσλ, 
πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλαηνπ Ν. Αηηηθήο, 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 
Σόπνο 

Απαζρόιεζεο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ/ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ 
ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ 

ΤΓΔΗΑ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΗΑΣΡΧΝ 
ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 

έσο 31-07-2021 

1 
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ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ/ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ 
ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ 

ΤΓΔΗΑ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΗΑΣΡΧΝ 
ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 

έσο 31-07-2021 

1 

 
 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101,102 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 
(Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Καξδηνινγίαο, 
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαοή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Τπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

 
 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηώλ. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζεηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 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 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     

 
        4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 3           

κνλάδεο 120           

 

       6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 
 

        7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

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

θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 
 

        11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”) 

πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% … 60% …              

κνλάδεο 150 … 180 …              
 

        12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”) 
 
πνζνζηφ αλαπεξίαο 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μνλάδεο 
 

100 … 120 … 134 … 140 …          
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ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ (ΠΔ) 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε 
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 
θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. 

ΚΧΓΗΚΟΗ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

 

101,102 

 

Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο, 
απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε,άδεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ 
Ηαηξηθήοεηδηθόηεηαο Καξδηνινγίαο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά 
πεξίπησζε Α(1) ή Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ 
Υξφλνπ (ΟΥ) - ΚΔΦΑΛΑΙΟ IΙ., ζηνηρείν 16. Πηζηνπνηεηηθά 
απφδεημεο εκπεηξίαο. 

Οηηξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο εκπεηξίαοπεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα 

αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., 
ελόηεηαΔ., ππνελόηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).   
 

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλαπνθιεηζηηθά 
ηαρπδξνκηθάφια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα 
αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 

 
 

 Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηης αλλοδαπής, ποσ απαιτούνται από την 
Ανακοίνωση,   πρέπει απαραιτήτως να ζσνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθραζή 
ηοσς στην ελληνική γλώσσα και να έτοσν επικσρωθεί, ζύμθωνα με ηα οριδόμενα 
ζηο «Παράρηεμα Ανακοινώζεων Σσμβάζεων Εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ 

(ΣΟΧ)»με ζήμανζη έκδοζης «02.12.2019» και ειδικόηερα ζηην ηελεσηαία ενόηηηα 
ηοσ Κεθαλαίοσ ΙΙ με ηίηλο «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ».  

 Σα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α..Π.Δ.), 
γηα φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνβάιινληαη ζε 
επθξηλή θσηναληίγξαθα ρσξίο επηθύξσζεαπό δηθεγόξν ή ζεώξεζε από 
δεκόζηα ππεξεζία.. 

 Γηα ηελ απόδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 
ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 
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Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρεία 17 θαη 18 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο  «02.12.2019»). 

 Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή 
βεβαηώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
απηήο, όζν θαη θαηά ηνλ ρξόλν πξόζιεςεο.  

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο 

«02.12.2019». 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα 
ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα 
δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχΑηηηθήο, 
εθφζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) 
ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο. 

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκααλαθνηλψζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)»κε ζήκαλζε έθδνζεο«02-12-2019»]λα 
γίλεη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ 
Αζελαίσλθαηζην δηθηπαθό ηόπν απηνύ(www.cityofathens.gr). Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 
πξαθηηθό αλάξηεζεοζην θνξέα(ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 
φπσο ηζρχεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr 
είηε ζηνfax: 210 6467728ή213 1319188. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟΑΔΠΟΥ.6 
θαη λα ηελ ππνβάινπλ απνθιεηζηηθάηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο 
ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

Γήκνο Αζελαίσλ, Ληνζίσλ 22, Σ.Κ. 10438, Αζήλα, απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γηεύζπλζε  
Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Σκήκα Πξνζσπηθνύ Ηδησηηθνύ 
Γηθαίνπ ππόςηλ θνπΓηαλλέιε (ηει. Δπηθνηλσλίαο 210 5277450, 210 5277509, 210 
5277480, 210 5277510, 210 5277516). 

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 πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά)θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνοηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ζην δηθηπαθό ηόπν 
απηνχ(www.cityofathens.gr), εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο 
δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η 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.  
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Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλα)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 βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο 
αλαθνίλσζεο). Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή 
γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Η θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα γίλεηαη θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα 
θξηηήξηα θαηάηαμεο (τρόνος ανεργίας, πολσηεκνική ιδιόηηηα, ηριηεκνική ιδιόηηηα, αριθμός 
ανήλικφν ηέκνφν, μονογονεχκή ιδιόηηηα, βαθμός ηίηλοσ ζποσδών, εμπειρία, αναπηρία 
σπουηθίοσ, αναπηρία ζσγγενικού αηόμοσ). 

2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο 
πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην(τρόνος 
ανεργίας) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην 
δεχηεξν θξηηήξην (αριθμός ηέκνφν πολύηεκνης οικογένειας) θαη νχησ θαζεμήο.Αλ 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. 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καοζα αλαξηήζεη,ην αξγόηεξν κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο,ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεοησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ησλ γξαθείσλ 
καο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπνηεο ππεξεζίαο καο, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα 
γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαηζρεηηθόπξαθηηθό αλάξηεζεο(ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) 
ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.Σν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί απζεκεξόλ ζην ΑΔΠ είηε 
ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζηνfax: 210 6467728ή213 1319188. 

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. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη 
απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζην ΑΔΠζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 
ηαρπδξνκείνπ(prosl.enstasi@asep.gr) θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβόινπείθνζη επξώ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 
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 
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κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα 
έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. 

Η ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαηησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξόζιεςε  

Η 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. 

Τπνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θψιπκα 
ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο,  πξέπεηθαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 
λα ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεύζπλε δήισζεθαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ 
νπνία λα δειώλνπλ όηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζείή έρνπλ 
απαζρνιεζεί (δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή 
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ 
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο 
δήισζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή 
αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε αλαθαιείηαη 
ππνρξεσηηθά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη 
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο 
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.  
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ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρηεμα 
ανακοινώζεων Σσμβάζεων εργαζίας Οριζμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε 
έθδνζεο «02-12-2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη:i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκό κε 
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο 
ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 
επηινγήο.Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, 
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  ΠνιίηεοΈληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ 
θνξέσλ Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
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