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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                       Αθήνα, 8/12/2021 
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.)                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 11535 
----------------------------------------------------- 
Διεύθυνση : Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 
Τ.Κ. : 10552,  Αθήνα 
Τηλ.: 210 5246516, εσωτ. 110 
Πληροφορίες: Σταυρινάκης Αλέξανδρος 
email: astayrinakis@athens.gr 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για την σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του 
Υποέργου 1  «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου 
Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148 της Πράξης «Δράσεις street 
work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)»  που 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου 
Αθηναίων από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/07-07-2016), 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 

(ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006) ,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 δίκαιου 

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. Τις διατάξεις του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 
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3. Το υπ΄ αριθμ. 289 (ΦΕΚ 250/Α/18.11.1999) Προεδρικό Διάταγμα με θέμα 

«Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Κέντρο Υποδοχής Αστέγων 

Δήμου Αθηναίων”».  

4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

5. Το υπ΄ αριθμ. 25 (ΦΕΚ 59/Α/26.04.2010)  Προεδρικό Διάταγμα με θέμα 

«Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 289 (ΦΕΚ 250/Α/18.11.1999) Προεδρικό Διάταγμα 

«Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία “Κέντρο Υποδοχής Αστέγων 

Δήμου Αθηναίων”». 

6. Την υπ’ αριθμ. 25183/14409 (ΦΕΚ 995/Β/30.06.2010) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου 

Αθηναίων». 

7. Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 3 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11-05-2015) 

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 

9. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ5968/Β/31-12-2018) 

Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 

(ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 

για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

10. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

11. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Κέντρου Υποδοχής και 

Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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13. Το Ν.4623/2019  (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα». 

14. Το Ν. 4735/2020  (ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 

οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 

15. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

16. Την υπ’ αριθμ. πρτ. 1286/ΕΦΔ 228/ 20-04-2021  (ΑΔΑ: 9ΩΑΞΟΡΙΝ-ΤΦ6) 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» (Κωδικός 1091 ΟΠΣ 4868 

Έκδοση 1/0) με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου άμεσης παρέμβασης στο Δήμο 

Αθηναίων για τους αστέγους και τη μείωση της βλάβης». 

17. Την υπ’  αριθμ.  38/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΨΟΡΘΟ-ΑΥ2)  Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων περί  

υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)»  στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. πρωτ. 

1286/ΕΦΔ 228/ 20-04-2021  (ΑΔΑ: 9ΩΑΞΟΡΙΝ-ΤΦ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων του 

Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» (Κωδικός 1091 ΟΠΣ 4868 Έκδοση 1/0) με τίτλο 

«Ανάπτυξη δικτύου άμεσης παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων για τους αστέγους 

και τη μείωση της βλάβης». 

18. Την υπ’ αριθμ. 2035/ΕΦΔ368/17.06.2021(ΑΔΑ:6ΝΧΡΟΡΙΝ-Φ95) Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5114148  που 

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου 

Αθηναίων από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020». 

19. Την υπ’αριθμ. 55/2021 Πράξη ΔΣ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που αφορά στην έγκριση της 

αποδοχής της απόφασης ένταξης της Πράξης : Δράσεις street work του Κέντρου 

Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) του Ε.Π. : 16 Αξ09 – 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχιας και 

Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής – Προσκλ : EATA27 – AA : 

4868 με Κωδικό ΟΠΣ 5114148 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 
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20. Την με Α.Π. 11519/08-12-2021 (ΑΔΑ: 623EORUO-87A) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης περί έγκρισης της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και δέσμευση του 

ποσού για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

εξόδων Οικ. έτους 2021 Φορέας 60, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 Κ.Α 6117.004 - Πράξη “Δράσεις street work του Κέντρου 

Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5114148 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” – Κόστος Εργασίας. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη 

των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου 

Αθηναίων» με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου με διάρκεια έως  30/09/2023  για 

την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1  «Δράσεις street work του Κέντρου 

Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5114148 της Πράξης «Δράσεις street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης 

Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)»  που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Στρατηγικής ΟΧΕ/ ΒΑΑ Δήμου Αθηναίων από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΚΤ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος θα απασχοληθούν ανά τόπο 
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 
Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Ειδικότητα 
 

Τόπος 
Εκτέλεσης 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

100 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (Ειδικός 
στις εξαρτήσεις ή / και 

στις ευάλωτες κι 
ειδικές ομάδες του 

πληθυσμού ) ως 
Επιστημονικά 

Υπεύθυνος της Πράξης 

 
Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

 
Από 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/10/2023 

1 

           101 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
(Υπεύθυνος Φυσικού 

και Οικονομικού 
Αντικειμένου)  ως 

 
Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

 
 

Από 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/10/2023 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Συντονιστής της 
Πράξης  

           102 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 
(ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) 
εν ελλείψει αυτών 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 
(οποιασδήποτε 

ειδικότητας) 
εν ελλείψει αυτών 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 
(άνευ ειδικότητας) 

Κ.Υ.Α.Δ.Α Από 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30/09/2023 

1 

103 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

Κ.Υ.Α.Δ.Α Από 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30/09/2023 

4 

104 
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η 
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

Κ.Υ.Α.Δ.Α Από 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30/09/2023 

13 

105 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ως 
Προσωπικό 

Υποστήριξης Help 
Desk 

Κ.Υ.Α.Δ.Α Από 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/10/2023 

3 

106 

ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ως 
Προσωπικό 

Υποστήριξης Help 
Desk 

Κ.Υ.Α.Δ.Α Από 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/10/2023 

1 

107 ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Κ.Υ.Α.Δ.Α Από 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30/09/2023 

3 

108 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  

Κ.Υ.Α.Δ.Α Από 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

30/09/2023 

9 
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Περιγραφή Ρόλου ανά Κωδικό: 

Κωδ. 100:  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πράξης θα φέρει την ευθύνη για τη 

συνολική επιστημονική εποπτεία των κινητών μονάδων και την εξειδίκευση των 

υπηρεσιών που θα παρέχονται στους ωφελούμενους, αστέγους της Πράξης. Θα 

δύναται να εξειδικεύει τις προσεγγίσεις στο δρόμο σύμφωνα με τις υπάρχουσες 

επιστημονικά αποδεκτά μεθόδους για την υλοποίηση προγραμμάτων άμεσης 

παρέμβασης – βοήθειας στο δρόμο.  Επίσης θα παρακολουθεί τις εκθέσεις προόδου, 

θα εγκρίνει δράσεις πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου και τον 

Συντονιστή από το προσωπικό και θα εποπτεύει επί τόπου την επιστημονική 

αρτιότητα της λειτουργίας των κινητών μονάδων (εφαρμογή αποτελεσματικού 

συστήματος εποπτείας και παρακολούθησης του προγράµµατος).  Ο Επιστημονικά 

Υπεύθυνος του έργου θα συνεδριάζει ανά 15 ημέρες συναντήσεις µε την Ομάδα 

Έργου προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα της καθημερινής παροχής 

των υπηρεσιών. Σε συνεργασία με τον Συντονιστή θα έχει την ευθύνης για την on-

going αξιολόγηση της υλοποίησης και των αποτελεσµάτων προκειµένου να 

εντοπίζονται έγκαιρα ενδεχόµενα προβλήµατα και αδυναµίες και να λαµβάνονται 

τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα που θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων στο δρόμο.  

Κωδ.  101: Ο Συντονιστής (Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου) 

Πράξης  θα φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου 

του έργου, της επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος και της καταγραφής τυχόν 

αποκλίσεων, την διαχείριση των αποκλίσεων (αξιολόγηση προβλημάτων / 

αποκλίσεων, λήψη μέτρων για την επίλυσή τους) και την τήρηση φακέλων / αρχείου 

έντυπου και ηλεκτρονικού σχετικά με την πιστοποίηση του Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 

1η Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 - 10 - φυσικού αντικειμένου. Έχει επίσης την 

αρμοδιότητα για τις ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 

σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου. Επιπλέον φέρει την ευθύνη για την 

ορθολογική οικονομική διαχείριση της Πράξης/Υποέργου, την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο προόδου καθώς επίσης την τήρηση / επικαιροποίηση του 

χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του έργου. Σημαντική εργασία 

αποτελεί ο έλεγχος των παραστατικών δαπανών, ο έλεγχος του ηλεκτρονικού 

αρχείου οικονομικών στοιχείων και η πιστοποίηση της επιλεξιμότητας δαπανών. 

Επιπρόσθετα θα έχει την ευθύνη για την  παρακολούθηση και σύνδεση φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου, την καταγραφή των υποδομών και του εξοπλισμού σε 
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συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του ΚΥΑΔΑ. Επιπρόσθετα θα είναι 

υπεύθυνος για την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας 

Ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται: 

• Τακτική ενημέρωση του Υπεύθυνου Έργου/Πράξης για την καθημερινή 

διοίκηση κι εποπτεία της Πράξης. 

• Η συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος υλοποίησης του Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης 

• Συμμετοχική  συνδιαμόρφωση - συμπαραγωγή προγράμματος και δράσεων 

δημοσιότητας (πριν – κατά και με την ολοκλήρωση της Πράξης, ενδεικτικά : 

στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας για τη προσέλκυση ωφελούμενων και 

ενημέρωση του γενικού πληθυσμού). 

• Διαρκής επικοινωνία και συντονισμός όλων των εμπλεκομένων μερών 

(Επιτροπές, Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, ΕΦΔ κτλ.) 

• Καθορισμός του Σχεδίου Εργασιών και των κρίσιμων σημείων, ώστε να 

διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων. 

• Προσδιορισμός των αναγκών για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν ανατεθεί 

στην Ομάδα Έργου, σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων (εσωτερικών και 

εξωτερικών), σε επίπεδο πληροφοριών και σε επίπεδο υποδομής και διασφάλιση 

της ύπαρξης όλων των αναγκαίων πόρων και μέσων για την έναρξη της 

εκτέλεσης των εργασιών της. 

• Βέλτιστη αξιοποίηση και προγραμματισμός ανθρώπινων και υλικοτεχνικών 

πόρων για την εκτέλεση της Πράξης. 

• Επικαιροποίηση χρονοπρογραμματισμού εργασιών.  

• Οργάνωση τακτικών συναντήσεων με τα μέλη της Ομάδας Έργου για την 

ανασκόπηση της πορείας του έργου. 

• Διοργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων με φορείς κι εμπλεκόμενους. 

• Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων/κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του έργου. 

• Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου για τη σύνταξη και υποβολή 

τυποποιημένων από το ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τυποποιημένων εγγράφων (ΤΔΠ, 

ΤΔΥ, ΔΕΔ κτλ.). 

• Η σύνταξη των και τροποποίηση των Σχεδίων – Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια 

Μέσα υποέργου και Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Υποέργου. 

• Η ενημέρωση των συλλογικών οργάνων ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις 

οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας/ Ενδιάμεσου Φορέα , των αρμόδιων εθνικών 

οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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• Η υποβολή προς την ΕΥΔΕΠ/ ΕΦΔ των προβλεπόμενων Δελτίων από το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης 

του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, παραστατικά δαπανών, εκθέσεις, 

αναφορές κ.α.). 

• Ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών για τις προμήθειες ή τις εξωτερικές 

υπηρεσίες που θα απαιτηθούν κατά την υλοποίηση των δράσεων. 

 

 
Κωδ. 102: Ο Ιατρός έχει ως βασική αποστολή του την  παροχή υπηρεσιών 

εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης στους ωφελούμενους της Πράξης με την τήρηση 

του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος υπ΄ αριθ. 3418, ΦΕΚ 287/28-11-2005). Ο 

Γενικός Ιατρός λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τους φυσικούς, ψυχοσυναισθηματικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες παρέχει μια σειρά από ιατρικές υπηρεσίες που αφορούν 

στην πρόληψη και τη διάγνωση παθήσεων των αστέγων και συνιστά την 

απαιτούμενη θεραπεία, είναι δε η ιατρική ειδικότητα που παρέχει συμβουλές για την 

υγεία και την πρόληψη των ασθενειών και συνεργάζεται με όλες τις ιατρικές 

ειδικότητες που παρέχουν υπηρεσίες και στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια 

περίθαλψη για την περαιτέρω αξιολόγηση και θεραπεία του αστέγου.  

 

Κωδ.  103/104:  Ο Κοινωνικός Λειτουργός / Ψυχολόγος φέρει την ευθύνη για την 

παροχή υπηρεσιών στο πεδίο (street work), την εξειδικευμένη υποστήριξη των 

ωφελούμενων έτσι ώστε οι επωφελούμενοι να ενταχθούν με λειτουργικό τρόπο στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών και υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων ή/και 

άλλων φορέων. Επίσης βασική εργασία είναι και  η παροχή υπηρεσιών 

ψυχολογικής/ ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ο κοινωνικός λειτουργός / ψυχολόγος 

σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου θα συντονίζει τη λειτουργία της εκάστοτε κινητής 

μονάδας.  

 

Κωδ. 105 /106 :  Το Διοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης Help Desk  θα 

υποστηρίζει σε ευέλικτο ωράριο τις εργασίες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη 

λειτουργία της Πράξης (λειτουργία κινητών μονάδων). Τα διοικητικά στελέχη θα 

φέρουν  την ευθύνη της γενικότερης διοικητικής υποστήριξης του έργου. Ειδικότερα 

την παροχή διοικητικής υποστήριξης στα μέλη της Ομάδας Έργου, στις αρμόδιες 

Επιτροπές της Πράξης, στον Υπεύθυνο Έργου, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον 

Συντονιστή του Έργου καθώς και στις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για θέματα 

και ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου του έργου.  Τέλος θα φέρει την ευθύνη 
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για τη τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου σε συνεργασία με τον 

Συντονιστή της Πράξης και τον Υπεύθυνο Έργου. 

Ειδικότερα: 

• Διερευνά αιτήματα πολιτών και φορέων. 

• Προετοιμάζει τη καθημερινή λειτουργία των ομάδων άμεσης παρέμβασης (street 

work) 

• Διαχειρίζεται και ολοκληρώνει τα παραπεμπτικά  των ωφελούμενων. 

• Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ώστε να ανταλλάσσει 

πληροφορίες. 

• Διασφαλίζει το απόρρητο των ωφελούμενων και δρα για το καλύτερο συμφέρον 

του/της ωφελούμενου/ης. 

 

Κωδ. 107: Ο  Νοσηλευτής σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 351/8-6-
1989 παρέχει  υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας στους ωφελούμενους όπως: 

 

• Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας 

• Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας. 

• Πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή 

• Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας  

• Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας  

• Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος  

• Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και 

αποκατάσταση. 

 

Κωδ. 108: Ο οδηγός (επαγγελματίας) φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των 

στελεχών για τη παροχή των υπηρεσιών της Πράξης. Η παροχή των υπηρεσιών τους 

γίνονται σε ευέλικτο ωράριο για τη μεταφορά των τεσσάρων (4) ομάδων          (4 

κατά την πρωινή και 4 κατά την απογευματινή βάρδια) και του οχήματος 

μεταφοράς των ωφελούμενων, αστέγων προς άλλες δημοτικές ή/και δημόσιες δομές 

για την παροχή εξατομικευμένης  φροντίδας ανά ωφελούμενο. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

H Πράξη αφορά στην δημιουργία και λειτουργία κινητών μονάδων (street work) σε 

αστέγους που χρήζουν άμεσης υποστήριξης. Οι κινητές μονάδες αποτελούν  το 

πρώτο στάδιο επαφής των αστέγων με τις υπηρεσίες, με στόχο την κινητοποίηση τους 

για τη λήψη υπηρεσιών γενικότερης κοινωνικής φροντίδας, υγείας, εύρεσης στέγης 
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κτλ. Ειδικότερα αφορά στην εξατομικευμένη εκτίμηση αναγκών και την παραπομπή 

στο κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης (Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτικά Ιατρεία, 

Μονάδες ΕΣΥ κτλ.). Οι  κινητές ομάδες άμεσης παρέμβασης (Street Work) δύναται 

να παρέχουν και υπηρεσίες εκτός δομών όπως: άμεσων - βασικών επισιτιστικών και 

υγειονομικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κ.ά. Στόχο  αποτελεί η κάλυψη  όλων 

των περιοχών  εντός της περιοχής παρέμβασης σε δύο (2) βάρδιες (πρωινή και 

απογευματινή και σε περιόδους ψύχους επί 24ώρου βάσεως) για όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας - που υπό τις παρούσες συνθήκες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται 

μερικώς λόγω της ιδιαιτερότητας πληθυσμού ή/και έλλειψης πόρων των 

υφιστάμενων προγραμμάτων και δομών. 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα συναφθούν με τους προκριθέντες 
υποψήφιους εκτείνεται από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης και 
έως 31/10/2023 για τους κωδικούς θέσεων 100, 101, 105, 106, ενώ για τους λοιπούς 
κωδικούς θέσεων έως 30/09/2023, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το 
Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και χωρίς να 
υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατόπιν έγγραφης 
συμφωνίας των μερών. 

 Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη 
συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από την ως άνω 
συγχρηματοδοτούμενη Πράξη, μη δυνάμενη όπως θεωρηθεί καλύπτουσα πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του.  

Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζεται το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του 
Δήμου Αθηναίων: στην οδό Πειραιώς 35, Αθήνα. 
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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: 100, (1 στέλεχος) από υπογραφή της σύμβασης και έως 
31/10/2023 το κόστος θα ανέρχεται στις 60.000,00 €  

Για τον κωδικό θέσης: 101, (1 στέλεχος) από υπογραφή της σύμβασης και έως 
31/10/2023 το κόστος θα ανέρχεται στις 60.000,00 € 

Για τον κωδικό θέσης: 102, (1 στέλεχος) από υπογραφή της σύμβασης και έως 
30/09/2023 το κόστος θα ανέρχεται στις 46.000,00 € 

Για τον κωδικό θέσης: 103/104  (17 στελέχη)  από υπογραφή της σύμβασης και έως 
30/09/2023 το  ατομικό κόστος  του θα ανέρχεται στις 36.800,00 € 

Για τον κωδικό θέσης: 105/106, (4 στελέχη), από υπογραφή της σύμβασης και έως 
31/10/2023 το  ατομικό κόστος  του θα ανέρχεται στις 36.000,00 € 

Για τον κωδικό θέσης: 107, (3 στελέχη), από υπογραφή της σύμβασης και έως 
30/09/2023 το  ατομικό κόστος  του θα ανέρχεται στις 36.800,00 € 

Για τον κωδικό θέσης: 108,(9 στελέχη) από υπογραφή της σύμβασης και έως 
30/09/2023 το  ατομικό κόστος  του θα ανέρχεται στις 27.600,00 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ με 
ειδικότητα 
ψυχίατρος 

(Ειδικός στις 
εξαρτήσεις ή / 

και στις 
ευάλωτες κι 

ειδικές ομάδες 
του πληθυσμού) 

ως 
Επιστημονικά 
Υπεύθυνος της 
Πράξης 

 
Απαραίτητα τυπικά προσόντα: (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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, (15 μόρια) 
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος,  
3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ειδικότητας Ψυχιατρικής 
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,  
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης 
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου 
ότι δεν απαιτείται  
6.Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.(5 μόρια) 
7. Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης από ΑΕΙ 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο, 
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφούς με  τον 
βασικό τίτλο σπουδών γνωστικού αντικειμένου  
(ειδικότητας) (10 μόρια) 
8. Εργασιακή εμπειρία συνολικά πέντε (5) ετών  σε 
δομές εξυπηρέτησης/φιλοξενίας  ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού ή και σε προγράμματα 
αγωγής και προ αγωγής της υγείας των χρηστών 
εξαρτησιογόνων   ουσιών       (20 μόρια) 
9. Συνέντευξη (εως 20 μόρια) 
 

101 

ΠΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

ΟΥ / ΠΕ 
ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ    

       (Υπεύθυνος 
Φυσικού και 
Οικονομικού 
Αντικειμένου)  
ως Συντονιστής 
της Πράξης 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
 
 Για τους  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
1. Πτυχίο 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 Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων 
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 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 
7 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ 
και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προϊόντων 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 Προϊόντων 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 το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ 
της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
(15 μόρια) 
2. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. (5 μόρια) 
3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) 
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.                (5 
μόρια) 
4. Εργασιακή εμπειρία δύο (2) ετών ως 
Συντονιστής Πράξης σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10 μόρια) 
5. Συνέντευξη (εως 20 μόρια) 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
 
1. Πτυχίο 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 Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 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 Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 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 
7 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ 
και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προϊόντων 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 Προϊόντων 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 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 
(15 μόρια) 
 
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (5 μόρια) 
3. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

υπηρεσιών διαδικτύου (5 μόρια) 
4. Συνέντευξη (εως 20 μόρια) 
 

102 

 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 
(ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

) 
εν ελλείψει 

αυτών 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 

(οποιασδήποτε 
ειδικότητας) 
εν ελλείψει 

αυτών 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 

(άνευ 
ειδικότητας) 

 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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,(15 μόρια) 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος, 

3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής 
ειδικότητας ή Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής 
ιατρικής ή Παθολογίας ή Εσωτερικής 
Παθολογίας, 
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης 
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου 
ότι δεν απαιτείται  

6. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (5 μόρια) 
7. Συνέντευξη (εως 20 μόρια) 
  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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, (15 μόρια) 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος 

3. Άδεια χρησιμοποίησης  
τίτλου οποιασδήποτε Ιατρικής ειδικότητας ή 
Τίτλο οποιασδήποτε Ιατρικής ειδικότητας, 

4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης 
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου 
ότι δεν απαιτείται 

6.  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (5 μόρια) 
7. Συνέντευξη (εως 20 μόρια) 
  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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,(15 μόρια) 

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος, 

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

4. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης 
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με 
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου 
ότι δεν απαιτείται και 

5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (5 μόρια) 
6.  Συνέντευξη (εως 20 μόρια) 
  

 
 

103 

ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
(15 μόρια) 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Ψυχολόγου,  
3. Επαγγελματική εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών  σε  παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή συμβουλευτικής σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 
(10 μόρια) 
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (5 μόρια) 
5. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ( 5 μόρια) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

6. Συνέντευξη (εως 20 μόρια) 
 

104 

ΠΕ/ΤΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής 
Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με 
κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας 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, (15 μόρια) 
2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού                                                                 3. 
Επαγγελματική εμπειρία  τουλάχιστον  έξι (6) 
μηνών  σε  παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή συμβουλευτικής σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 
και σε επιτόπιες παρεμβάσεις (streetwork) (10 
μόρια) 
4. 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. 
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (5 μόρια) 
6. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (5 μόρια) 
7. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής 
Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με 
κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, (15 μόρια) 
2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού  
3. Επαγγελματική εμπειρία  τουλάχιστον  έξι (6) 
μηνών  σε  παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή συμβουλευτικής σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 
και σε επιτόπιες παρεμβάσεις (streetwork) (10 
μόρια) 
4. 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. 
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (5 μόρια) 
6. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  (5 μόρια) 
7. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα 
ανωτέρω προσόντα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής 
Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με 
κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, (15 μόρια) 
2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού  
3. Επαγγελματική εμπειρία  τουλάχιστον  έξι (6) 
μηνών  σε  παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ή συμβουλευτικής σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 
(10 μόρια) 
4. 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. 
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (5 μόρια) 
6. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  (5 μόρια) 
7. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 
 

105 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ως Προσωπικό 
Υποστήριξης 
Help Desk 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: : (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
 
 1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής (15 μόρια) 
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας . (5 μόρια) 
3. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,                   γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου (5 μόρια) 
4. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 

106 

ΤΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ως Προσωπικό 
Υποστήριξης 
Help Desk 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: : (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
 
 1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής (15 μόρια) 
2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας . (5 μόρια) 
3. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,                   γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου (5 μόρια) 
4. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 

107 

ΠΕ/ΤΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
 
1. 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 
(15 μόρια) 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- 
Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας 
3. Ταυτότητα μέλους της Ένωσης 
Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να 
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  
στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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  
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (5 μόρια) 
5. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 

1.Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ  
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, (15 μόρια) 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- 
Νοσηλεύτριας  ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας 
3. 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  
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (5 μόρια) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

5. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 

108 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Απαραίτητα τυπικά προσόντα: (με αντίστοιχη 
μοριοδότηση) 
 
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή 
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων 
και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος 
Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 
Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού 
Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής 
Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή 
ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων 
ή  Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας 
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς 
ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή 
απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών 
Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή 
Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων  
ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή  Τεχνιτών 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή  
Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή 
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. (15 μόρια) 
2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας. 
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). 
4. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 
  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 

1. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής. (15 μόρια) 
2.  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας. 
3.  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). 
 4. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 

1. 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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Τεχνικής Σχολής 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, μετά την 
απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. (15 μόρια) 
2.  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας. 
3.  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). 
4. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα με τα 
ανωτέρω προσόντα) 

1.  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 
Τεχνικής Σχολής 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, μετά την 
απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου. (15 μόρια) 
2.  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας. 
3.  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ). 
4. Συνέντευξη (έως 20 μόρια) 
 

ΑΔΑ: ΩΣΣΔΟΡΘΟ-101



 

27 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα 
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) απαιτείται: 

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το 
οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από 
την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η 
κατοικία του ενδιαφερομένου. 
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας 
οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε 
μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή 
υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και 
απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης 
άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων 
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του 
ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον 
προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας 
επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και 
η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην 
οποία να αναφέρονται: 

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός 
του αιτούντος τη βεβαίωση 

• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία 
κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του 
έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την 
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - 
λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται 
σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω 
ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

 
      Ειδικότητα 

    Τίτλος σπουδών 
και 

λο                          (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν 
προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της 
κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά 
μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν 
πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να 
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας 
υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας 
να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω 
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 

η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής 
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας 
καθώς και 
η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να 
δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης 
της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
που ζητείται από την ανακοίνωση. 
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από 
κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη 
Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το 
Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό 
έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης 
κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, 
όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ 
ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι 
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί 
πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 
άδειες οδήγησης ημεδαπής. 
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
του έργου που καλούνται να υλοποιήσουν.  

Για την µοριοδότηση των υποψηφίων ισχύει το παρακάτω σύστηµα αξιολόγησης και 
οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούται µαζί µε την αίτηση να καταθέσουν και όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.  
 

 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα 
αξιολογηθούν και με τη διαδικασία συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή 
ορίζεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο της οποίας θα είναι αναρτημένη      
            στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΚΥΑΔΑ). 

• Φωτοτυπία ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να    
            προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

• Φωτοαντίγραφο απαιτούμενων τίτλων σπουδών. 

• Αποδεικτικά απόδειξης εμπειρίας ως παρακάτω αναγράφονται 
 
 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 
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. 
2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης, 
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 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. 

 
Στην 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. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή 
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων  της 
υπηρεσίας μας Πειραιώς 35 και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Αθηναίων Λιοσίων 22 στην Αθήνα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα 
ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: seckyada@athens.gr (αποκλειστικά και 
μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά 
ερωτήματα).  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

 Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια κύρια προσόντα γίνεται κατά 
φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξη. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη 
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συνολική βαθμολογία η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια 
κλήρωση. 
Αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα ανά κωδικό 
Απασχόλησης θα απορρίπτονται αυτομάτως. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας και θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης ,το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 
 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 μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: seckyada@otenet.gr. 

Η  Ένσταση θα εξετασθεί από  Επιτροπή όπως αυτή ορίζεται στη σχετική απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ, και αν δεν θα απαντηθεί εντός δέκα 
(10) ημερών θα θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 
υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. 
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα 
της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν για το υπολειπόμενο 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της 
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : Παραρτήματα  

Αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσης προκήρυξης είναι τα παρακάτω παραρτήματα:  

• Παράρτημα 1: Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ.  

• Παράρτημα 2: Απόδειξη γνώσης Αγγλικής Γλώσσας. 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α. 
 
 
 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
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