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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                     

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                ΑΘΗΝΑ  23/02/2021   
 (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)                                                                      Α.Π. 1817 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
       ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ                             
                                                                     COVID-19 

                                                                    

                                                                          Ο 

 
                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ 

 
           Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 175  παρ. 2 του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α')  

2. Την με αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.    

3. Τις υπ’ αριθ. 129/28-12-2020 (ΑΔΑ:Ω1Β0ΟΡΘΟ-ΒΜΨ) & 130/29-12-2020(σε ορθή επανάληψη 
με ΑΔΑ:9ΛΣΒΟΡΘΟ-ΜΝΘ)  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ 

4. Οι υπ’αριθμ. πρωτ. 13830/29-12-2020 και 687/18-01-2021 Ανακοινώσεις του ΚΥΑΔΑ 

5. Tην με αριθμ. πρωτ. 9755/08-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Με την (2) σχετική εγκύκλιο, του  Υπουργείου  Εσωτερικών  είχε προβλεφθεί  ότι έως τις 
28/02/2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, επιτρέπεται η πρόσληψη 
προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού 
πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 
του ν. 2190/1994. 

7. Το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων των εν λόγω ειδικοτήτων είχαν προβλεφθεί με τις 
ανωτέρω Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΚΥΑΔΑ αλλά λόγω παραιτήσεων παρέμειναν κενές  

8. Την επιτακτική ανάγκη για άμεση κάλυψη  των εν λόγω θέσεων της παρούσας 
Ανακοίνωσης όπου σύμφωνα με τη (5) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Οι 
συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28/02/2021, μπορούν να εξαντλήσουν τη μέγιστη 
χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών». 

9. Την δεσμευτική εισήγηση  στο αμέσως επόμενο  Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, για αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς το κόστος μισθοδοσίας 
για την πρόσληψη  του ανωτέρω προσωπικού. 
 

                   

 

ΑΔΑ: ΨΖΝΒΟΡΘΟ-ΔΕΧ



 

Σελίδα 2 από 5 

 
Ανακοινώνει 

 
        Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δύο (2) 

ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, 
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου 
Αθηναίων»‘’Κ.Υ.Α.Δ.Α.’’ για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή 
κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, εξ’ αιτίας του 
κορωνοϊού COVID-19,με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

104 

ΚΥΑΔΑ 
      ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 

   οκτώ (8)μήνες από 

την ημερομηνία      
πρόσληψης  

 

1 
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ΚΥΑΔΑ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

   οκτώ (8)μήνες από 

την ημερομηνία      
πρόσληψης  

  
 

1 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

104 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής 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, 
 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή και 
 γ) Ταυτότητα 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 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 
 δ) Eμπειρία στον  οικείο φορέα (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων) αντίστοιχης 
ειδικότητας που αποκτήθηκε  για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19  και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του  σύμφωνα με το άρθρο  24 παρ. 2 
της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/τ Α’/14-03-2020)& το άρθρο 37 παρ,1 της Π.Ν.Π.(ΦΕΚ68/ΤΑ’/20-03-2020  
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής 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 

ΑΔΑ: ΨΖΝΒΟΡΘΟ-ΔΕΧ



 

Σελίδα 3 από 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή και 
 γ) Ταυτότητα 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 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 
 δ) Εμπειρία στον  οικείο φορέα (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων) αντίστοιχης 
ειδικότητας  που αποκτήθηκε από την έναρξη της λήψης μέτρων αντιμετώπισης  της πανδημίας  
ήτοι από 11-03-2020 ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (φεκΑ’55). 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής 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, 
 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή και 
 γ) Ταυτότητα 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 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 
δ) Εμπειρία αντίστοιχης ειδικότητας, που θα βεβαιώνεται είτε με  βεβαίωση από δημόσιο φορέα 
όπου απασχολήθηκε ο υποψήφιος είτε με βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα 
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Κύρια Προσόντα: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 

(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή 
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.  
Υ) Eμπειρία στον  οικείο φορέα (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων) αντίστοιχης 

ειδικότητας που αποκτήθηκε  για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19  και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του  σύμφωνα με το άρθρο  24 παρ. 2 
της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/τ Α’/14-03-2020)& το άρθρο 37 παρ,1 της Π.Ν.Π.(ΦΕΚ68/ΤΑ’/20-03-2020  
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή 
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.  
γ) Εμπειρία στον  οικείο φορέα (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων) αντίστοιχης 

ειδικότητας  που αποκτήθηκε από την έναρξη της λήψης μέτρων αντιμετώπισης  της πανδημίας  

ΑΔΑ: ΨΖΝΒΟΡΘΟ-ΔΕΧ



 

Σελίδα 4 από 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ήτοι από 11-03-2020 ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (φεκΑ’55).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής 

(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή 
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.  
γ) Εμπειρία αντίστοιχης ειδικότητας, που θα βεβαιώνεται είτε με  βεβαίωση από δημόσιο φορέα 

όπου απασχολήθηκε ο υποψήφιος είτε με βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα 

 
 

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

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 
που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.       

 

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή 
πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο 
πρόσληψης.      

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως 
αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Β, καθορίζεται με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία 
στον οικείο φορέα. 
 
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες 
εμπειρίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 και 
άνω 

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

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  
 
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων  δημοσίων 
εγγράφων από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  ταυτότητας.  
 
3.Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης) 
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4.Σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας:  Οι Υποψήφιοι που διαθέτουν την εμπειρία στα κύρια 

προσόντα και α’ επικουρίας θα αναφέρουν  μόνο τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό  
θέσης που θα επιλέξουν   και αυτή θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από τα αρχεία της υπηρεσίας. 
Η εμπειρία στην β’ επικουρία θα βεβαιώνεται είτε με  βεβαίωση από δημόσιο φορέα όπου 
απασχολήθηκε ο υποψήφιος είτε με βεβαίωση  ασφαλιστικού  φορέα με μέριμνα του υποψηφίου. 
 Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα 
ανακοίνωση και σύμφωνα με το “Ειδικό Παράρτημα” αυτής, δικαιολογητικά. Σε περίπτωση κατά την 
οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό 
τρόπο είτε με άλλο λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προσληφθεί θα προσκομίσει αυτά 
σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων του Covid-19 (Άρθρο 
46, παράγραφος 1 της ΠΝΠ 20.03.2020 (Α 68).  

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το “Ειδικό Παράρτημα” αυτής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στη διαδικτυακή πύλη (www.cityofathens.gr) στη 
διαδρομή ,Επιχειρήσεις  Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί, στην ιστοσελίδα του 
ΚΥΑΔΑ:(www.kyada-athens.gr) στον πίνακα Ανακοινώσεων του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης 
Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 35) αλλά και  στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αθηναίων(Λιοσίων 
22) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και 
να την υποβάλουν στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και 
δικαιολογητικά)  από 24/02/2021 ώρα 00:01 π.μ. ημέρα  Τετάρτη  έως 25/02/2021 ημέρα  Πέμπτη 
ώρα 23:59 μ.μ.  
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επιλογής σε ένα και μόνο κωδικό θέσης  μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Αιτήσεις μετά από  την αναγραφόμενη ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα 
γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα  αναφοράς αποστολής των, 
στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail)  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα 
απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της εμπειρίας. 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν 
υπολείπονται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ανά ειδικότητα, η σειρά μεταξύ των 
υποψηφίων καθορίζεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται  από  τριμελή επιτροπή (αριθ. πρωτ. 
3601/22-04-2020 Απόφαση Προέδρου  του  Δ.Σ. του ΚΥΑΔΑ με ΑΔΑ: ΩΒΞ6ΟΡΘΟ-29Η ). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στη διαδικτυακή πύλη (www.cityofathens.gr) στη διαδρομή 
ΕπιχειρήσειςΠροκηρύξεις-Διαγωνισμοί αλλά και στην ιστοσελίδα του ΚΥΑΔΑ:  www.kyada-
athens.gr 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού 

εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α'134), αποκλειόμενης σε κάθε 
περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ 

 
 

                                                                                             ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΝ 
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