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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

για τη σύναψη ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ 

για την υλοποίηση του έργου NextGEN που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020” 

 

 

O ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.5 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με τις 

οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 ως εξής: “4. 

Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 προστίθεται 

περίπτωση κζ' ως εξής: “κζ') οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών 

προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού 

Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση 

για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι 

παρατάσεις αυτών”. 

2. Την με αριθμό 376/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά έγκριση α) 

της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του έργου 

NextGen που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 

2020” και β) της επιτροπής αξιολόγησης των αιτούντων και τελικής επιλογής 

υποψηφίων για το έργο NextGen που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος “HORIZON 2020”. 

3. Το με Α.Π. 183984/04-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας 

με θέμα: « Τεκμηρίωση για τη σύναψη σύμβασης έργου 2 ατόμων για την υλοποίηση του 

έργου NextGen που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

HORIZON 2020». 

4. Την με αριθμό 1422/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση για 

την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 376/28-02-2019 ΑΔΣ που αφορά έγκριση α) της 

σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του έργου 

NextGen που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 
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2020” και β) της επιτροπής αξιολόγησης των αιτούντων και τελικής επιλογής 

υποψηφίων για το έργο NextGen που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος “HORIZON 2020”, ως προς το Β’ σκέλος με την αντικατάσταση της κας 

Ελένης Μυριβήλη. 

5. Την υπ’ αριθμό 1092/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία 

εγκρίνεται η εξειδίκευση κατανομής της πίστωσης ποσού 144.932,13 € στον ΚΑ 

7412.035 Φ35 «Ερευνητικό πρόγραμμα NextGen» καθώς και την υποβολή αιτήματος 

για την πρόσληψη τεσσάρων (4) συμβασιούχων μίσθωσης έργου που χρηματοδοτείται 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HORIZON 2020». 

6. Την με αριθμό 336/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση της 

επιτροπής αξιολόγησης των αιτούντων και τελικής επιλογής υποψηφίων για το έργο 

NextGEN που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 

2020». 

7. Το με Α.Π. 208599/12-08-2021 έγγραφο του τμήματος Σχεδιασμού, 

Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 

Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. 

8. Το με Α.Π. 258532/07-10-2021 έγγραφο του τμήματος Σχεδιασμού, 

Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 

Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

1092/19-07-2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. 

9. Την υπ’ αριθμο 1491/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση της 

τροποποίησης της υπ’ αριθμό 1092/19-07-2021 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.  

10. Το με Α.Π. 274614/21-10-2021 έγγραφο του τμήματος Σχεδιασμού, 

Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 

Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας σχετικά με την πρόσληψη τεσσάρων (4) 

συμβασιούχων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου NextGen που 

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020» 

11. Την με Α.Π. 315711/16-11-2021 Βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών. 

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

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, τεσσάρων (4)  ατόμων, χρονικής 

διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30/06/2022 

(ημερομηνία λήξης του προγράμματος), με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση 

παράτασης του έργου (NextGen), που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος: «HORIZON 2020». 
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 ΠΙΝΑΚΑ: A ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΦΟΛΗΗ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΘΕΗ 

 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ

Ο 
ΤΝΕΡΓΑΣΗ 

ΓΙΑ ΣΟ 1ο 
ΠΑΚΕΣΟ 

ΕΡΓΑΙΑ: 
«ΕΠΙΔΕΙΞΗ 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΚΑΙ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ 

ΣΗΝ ΚΤΚΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 
υλοποίησης και παρακολούθησης του φυσικού 

αντικειμένου του έργου NextGen του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος HORIZON 2020, ως εξής: 

 

-Συνεχής παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της 

μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και παραγωγής νερού 
επαναχρησιμοποίησης. 

-Προγραμματισμός της τακτικής – προληπτικής 

συντήρησης της μονάδας για τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας της και συντονισμός των 

προγραμματισμένων τακτικών – προληπτικών εργασιών 
(ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές και εργατικού 

προσωπικού). 

-Υποστήριξη του εργαστηριακού ελέγχου αφενός της 

ποιότητας του νερού εξόδου και τη διασφάλιση της 

σύννομης λειτουργίας, σε συνεργασία με τους άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και της ποιότητας των 
λυμάτων των ενδιάμεσων σταδίων επεξεργασίας για την 

παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας. 

-Αξιολόγηση, έλεγχος και καταγραφή φυσικοχημικών και 

μικροβιολογικών αναλύσεων. 

-Συγγραφή κειμένων που αφορούν τη λειτουργία του 
συστήματος και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 

(εγχειρίδιο λειτουργίας, φυλλάδια, παρουσιάσεις κ.λ.π.) 
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ΣΕΦΝΙΚΟ ΓΙΑ 
ΣΟ 1ο ΠΑΚΕΣΟ 

ΕΡΓΑΙΑ: 

«ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ 
ΣΗΝ ΚΤΚΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

Ο/Η Τεχνικός θα απασχοληθεί  στο πλαίσιο υλοποίησης 
και παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του 

έργου NextGen του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

HORIZON 2020, ως εξής: 

 

-Τεχνική υποστήριξη για τη συνεχή παρακολούθηση της 

ορθής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων 
και παραγωγής νερού επαναχρησιμοποίησης. 

- Τεχνική υποστήριξη για τον προγραμματισμό της 

τακτικής-προληπτικής συντήρησης της μονάδας για τη 

διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της. 

- Λοιπές εργασίες για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
μονάδας. 
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ΕΡΓΑΣΗ ΓΙΑ 
ΣΟ 1ο ΠΑΚΕΣΟ 

ΕΡΓΑΙΑ: 

«ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ 
ΣΗΝ ΚΤΚΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

Ο/Η εργάτης/τρια θα απασχοληθεί  στο πλαίσιο 

υλοποίησης και παρακολούθησης του φυσικού 
αντικειμένου του έργου NextGen του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος HORIZON 2020, ως εξής: 

 

-Απαραίτητες υποστηρικτικές εργασίες για την ορθή 

λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και 
παραγωγής νερού επαναχρησιμοποίησης. (π.χ. 

εφοδιασμό του κλαδοτεμαχιστή με φυτικά υπολείμματα 

για την παραγωγή τρίμματος, εφοδιασμός της μονάδας με 

τρίμμα, λύματα κ.λ.π.) 

-Συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου της μονάδας. 

-Εργασίες αξιοποίησης του παραγόμενου compost στο 
Φυτώριο της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. 
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ

Ο 
ΤΝΕΡΓΑΣΗ 

ΓΙΑ ΣΟ 6ο 
ΠΑΚΕΣΟ 

ΕΡΓΑΙΑ: 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΙΦΤΗ 
ΜΑΘΗΗ» 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 

υλοποίησης και παρακολούθησης του φυσικού 

αντικειμένου του έργου NextGen του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος HORIZON 2020, ως εξής: 
 

-Ανάλυση, επεξεργασία και διαχείριση των 

δεδομένων/αποτελεσμάτων τα οποία θα καταγράφονται 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου NextGEN. 

-Συγγραφή κειμένων που αφορούν τη λειτουργία του 

συστήματος και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ( 
εγχειρίδιο λειτουργίας, φυλλάδια, παρουσιάσεις κ.λ.π.). 

-Υποστηρικτικές ενέργειες για την επικοινωνία των 

αποτελεσμάτων του έργου και στη σύνδεση με σχετικές 

κοινοτικές και άλλες πρωτοβουλίες για τη διάδοση των 

γνώσεων που παράγονται κατά τη διάρκεια του έργου.  
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ: 101 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟ 1ο ΠΑΚΕΣΟ 

ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΗΝ ΚΤΚΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ATOMΩΝ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Απαιτούμενα  
Προσόντα (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 

 

 
 

1.Κατηγορία Εκπαίδευσης ΠΕ των κάτωθι 

ειδικοτήτων: 

 

           ΠΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος 

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο 

ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας,  και 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού     

αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών 

 

              ή 
 
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Μηχανικού Περιβάλλοντος 

ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 

Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή 

Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογίας  ή 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή 

Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με 

κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή 

Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές 

Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 

Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης 

Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού - 

Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος  ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 

αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών για 

τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους 

της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – 

ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988)  για τους Χημικούς. 
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              ή 

 

           ΠΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο 

ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού 

αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών 
  

                               ή 

 

           ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

  
α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο 

ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού     
αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

                          

                               ή 

 

        ΠΕ ΥΤΙΚΩΝ 

 
Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή Φυσικών 

Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού 

Εφαρμογών  ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες  

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

                              ή 
 

      ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και  

β)  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης 

Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 
Α’/25.8.1988). 
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  2.Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 

  3.Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) 

επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

                                             {30 μόρια (1,2,3)} 

Επιπρόσθετα 

Προσόντα (με 

αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 

 

 

 

 

 
 

     1. Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση     

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (για κάθε έτος   

εμπειρίας 5 μόρια, με ανώτατο όριο τα 20 μόρια) 
2. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές 

αντικείμενο (10 μόρια) 

    3. Εμπειρία σε σχεδιαστικά υπολογιστικά          

εργαλεία (τύπου Autocad) (10 μόρια) 

 

υνέντευξη (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 

       Για τους έχοντες τα απαραίτητα απαιτούμενα 

προσόντα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη 

 (30 μόρια) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ: 102 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΦΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟ 1ο ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ: 
«ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ 

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΗΝ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ATOMΩΝ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Απαιτούμενα  

Προσόντα (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 
 

 

 

1. Κατηγορία Εκπαίδευσης ΔΕ Τεχνίτη             

Ηλεκτρολόγου, με άδεια εγκατάστασης για 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Α’ ειδικότητας 

1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας, όπως αυτό 

ορίζεται από το Π.Δ. 108/2013, Φ.Ε.Κ. 

141/τ. Α’/12-06-2013.  (30 μόρια) 
 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 

1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας του π.δ 

108/2013 και όπως ισχύει. 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' 

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση 

της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 

άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε 

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
        1 
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βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 

εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 

1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας του π.δ 
108/2013 και όπως ισχύει. 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος 

τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος 

και αντίστοιχος τίτλος σχολής της 

αλλοδαπής. 
Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης 

κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση 

της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 

άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει 

του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε 

με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 

υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 

1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας του π.δ 

108/2013 και όπως ισχύει. 

β) 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 

Τεχνικής 

Σχολής 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, μετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας άσκησης επαγγέλματος 

(*) 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από 
υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 

1ης ή 2ης ή 3ης ή 4ης ομάδας του π.δ 

108/2013 και όπως ισχύει. 
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β)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 
Τεχνικής 

Σχολής 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 έξι (6) 

μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω 

άδειας άσκησης επαγγέλματος (*). 

 

(*) 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία 

αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, 

εφόσον στη νέα αυτή άδεια 

δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η 
ημεροχρονολογία κτήσης 

αυτής οφείλουν να προσκομίσουν σχετική 

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την 

οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου 

να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 
κριτήριο της εμπειρίας. 

 
 

       2. Εμπειρία σε συναφή συστήματα 
Αυτοματισμού (για κάθε έτος εμπειρίας 5   

μόρια, με ανώτατο όριο τα 20 μόρια). 

 

 

Επιπρόσθετα 

Προσόντα (με 
αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 

 

 

 

 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (20 

μόρια). 
 

 

 
υνέντευξη (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 

 
Για τους έχοντες τα απαραίτητα απαιτούμενα 

προσόντα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη 

(30 μόρια) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ: 103 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟ 1ο ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ: 

«ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ 
ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΗΝ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ATOMΩΝ 

 
 

Απαιτούμενα  

Προσόντα (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 
 

 

 

      
 

 

    Κατηγορία Εκπαίδευσης ΥΕ Εργατών  
(Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

(τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 

Ν. 4765/2021)).  

       

 
 
 
 

         
 
 
 
 
      
        1 

 

 

 
Επιπρόσθετα 

Προσόντα (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 

 

 

 
 Εμπειρία σε εργασίες συντήρησης πρασίνου  

(για κάθε έτος εμπειρίας 5 μόρια, με 

ανώτατο όριο τα 40 μόρια). 

 

 

 
 

 

υνέντευξη (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 

 

Για τους έχοντες τα απαραίτητα απαιτούμενα 

προσόντα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη 

(30 μόρια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ: 104 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟ 1ο 
ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΗΝ ΚΤΚΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ATOMΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  Απαιτούμενα  

Προσόντα (με 

αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 

 

 

 

 

 
1. Κατηγορία Εκπαίδευσης ΠΕ των 

κάτωθι Ειδικοτήτων: 

 

ΠΕ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα  Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή 

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 

              ή 

 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 

Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην 

Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή 

Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση 

Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας 

 
 
 
 

         
 
 
 
 
        1 

 

ΑΔΑ: Ω2ΑΓΩ6Μ-Ι68



 

Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 

ακαδημαικό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 

Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε 

Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών) με 

κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με 

κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και 
Ευρωπαικών Σπουδών (πρώην Διεθνών και 

Ευρωπαικών Οικονομικών και Πολιτικών 

Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και 

Ευρωπαικών Οικονομικών Σπουδών  ή 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 

Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή   

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 

Προιόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής 

Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής 

Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  
(Marketing)  ή 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή 

Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και 

Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών 
Προιόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 

Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών 

Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 

μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων) ή 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή 
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 

Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και 

Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών  ή Μαθηματικών Εισαγωγική 

Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή 

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής ή 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 

Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής 

η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
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             ή 

 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 

 
Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με 

κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή 
Πληροφορικής και Τηλεματικής ή 

Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή 

Πληροφορικής με εφαρμογές στην 
Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και 

Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών 

Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – 

Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου 

Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

και Μηχανικού Η/Υ  ή Ηλεκτρονικής και 
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού 

Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή 

Μηχανικών Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού 

Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ΑΕΙ ή 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
 

               ή 

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

 
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή 

Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής 
Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 

ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή 

Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 

Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής 

Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής 

Διοίκησης με Κατεύθυνση Προχωρημένου 
Εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας  ΑΕΙ ή 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 

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

ειδικότητας, και 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής 

Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή 

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος. 

και 

γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου 

Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η 

οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής 
– υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 

Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 

78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η 

οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την 

έκδοσή της. 
 

2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 

3. Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) 

επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών 

διαδικτύου. 

 

                                             {30 μόρια (1,2,3)} 

 

 

Επιπρόσθετα 

Προσόντα (με 
αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

 

 

 

 

1. Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση   

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (για κάθε έτος   
εμπειρίας 5 μόρια, με ανώτατο όριο τα 20 

μόρια) 

2. Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε 

συναφές αντικείμενο (10 μόρια) 

3. Εμπειρία στην οργάνωση και τη διεξαγωγή 
εκδηλώσεων (10 μόρια) 

  

 

υνέντευξη (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 
 

 

Για τους έχοντες τα απαραίτητα απαιτούμενα 

προσόντα θα  πραγματοποιηθεί συνέντευξη 

(30 μόρια) 
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ΑΜΟΙΒΗ 

Τα επιλεγέντα στελέχη στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης έργου θα λάβουν 

την ακόλουθη αμοιβή: 

 Για τον κωδικό θέσης: 101, από υπογραφή της σύμβασης και  έως 30/06/2022 

(ημερομηνία λήξης του προγράμματος), το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.786,00€ 

καθώς και πλέον  Φ.Π.Α: 428,64€. 

 Για τον κωδικό θέσης: 102, από υπογραφή της σύμβασης και  έως 30/06/2022 

(ημερομηνία λήξης του προγράμματος), το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.500,00€ 

καθώς και πλέον  Φ.Π.Α: 360,00€. 

 Για τον κωδικό θέσης: 103, από υπογραφή της σύμβασης και  έως 30/06/2022 

(ημερομηνία λήξης του προγράμματος), το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1.300,00€ 

καθώς και πλέον  Φ.Π.Α: 312,00€. 

 Για τον κωδικό θέσης: 104, από υπογραφή της σύμβασης και  έως 30/06/2022 

(ημερομηνία λήξης του προγράμματος), το ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως 

συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων στα 1571,00€ καθώς 

και πλέον  Φ.Π.Α: 377,04€. 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

 Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα 

τυπικά προσόντα και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα για τον κωδικό θέσης που θα 

επιλέξουν και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα 

αξιολογηθούν και με τη διαδικασία συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή 

ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:  

 
1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης και 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 

του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος 
της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή 

της επωνυμίας της επιχείρησης αν προκύπτει για νομικό πρόσωπο. 
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του 

οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 
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2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης, 

 Υπεύθυνη Δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 

1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα 
σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και 

 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 

παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και 
το είδος της εμπειρίας. 

 

την περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, 

εναλλακτικά, αντί των προαναφερόμενων, οι υποψήφιοι μπορούν να 

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την 

οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Σε περίπηφζε αζθαιηζηηθώλ θορέφλ (π.τ. ΤΣΜΕΔΕ) όποσ ο σπουήθηος δύλαηαη λα 

αζθαιηζηεί είηε φς κηζζφηός είηε φς ειεύζερος επαγγεικαηίας, λα δηεσθρηλίδεηαη ζηε 

βεβαίφζε ηοσ αζθαιηζηηθού θορέα ε ζτέζε απαζτόιεζες. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

 Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες 

εφημερίδες. 

  Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της 

υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 

δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα 
στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος 
όροφος απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 872/04-01-
2022 Ανακοίνωσης. 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας 
Ανακοίνωσης σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

 

 

ΑΔΑ: Ω2ΑΓΩ6Μ-Ι68



 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

    Μετά τη σύνταξη πινάκων κατάταξης ανά κωδικό θέσης η υπηρεσία μας θα αναρτήσει 
τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων. 

 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η 
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους η οποία υποβάλλεται στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Λιοσίων 22,  2ος όροφος απευθύνοντάς την στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 872/04-01-2022 Ανακοίνωσης. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Απασχόληση 

 Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την τριμελή επιτροπή θα συνταχθούν σχετικό 

πρακτικό και οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση 

Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να συναφθούν οι εν λόγω 

συμβάσεις. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Παραρτήματα 

Αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσης προκήρυξης είναι τα παρακάτω παραρτήματα: 

 Παράρτημα 1: Απόδειξη Χειρισμού  Η/Υ. 

 Παράρτημα 2: Απόδειξη Καλής και Πολύ καλής Αγγλικής Γλώσσας. 

 

 

         

 

        Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

  

              ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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