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∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  Α.Π.: 154140/04-06-2019 
Ταχ. ∆/νση: Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104.38 Αθήνα 
 

           
            
      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και 

Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα)” MIS 

5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριµένης Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) 

του ∆ήµου Αθηναίων που είναι ενταγµένη στο ΠΕΠ “Αττική”. 
 

 
Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 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 ∆ικαίου 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 υπ’ αριθµ. 137675/ΕΥΘΥ1016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης µε θέµα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 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 ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ Β’5968/31-12-2018) 
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3. Τη µε αριθµ. 606/ΕΦ∆ 90/12-2-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης µε τίτλο 

«Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της 

Αθήνας (Πολυδύναµα)” και µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029634 στο Ε.Π. «Αττική» (Α∆Α: 

Ω∆Ν7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ) 

4. Την υπ’αριθ. πρωτ. 057855/21-02-2019 Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του 

Υποέργου 1 «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες 

κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα)” της Πράξης «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και 

Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα)” µε κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5029634 (Α∆Α: 604ΣΩ6Μ-ΑΚΦ) 

5. Την υπ' αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ. 26059/10-10-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. 

µε θέµα “προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και σύναψη 

συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο  συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων”. 

6. Την υπ' αριθ. 278/14-02-2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά 

έγκριση για: 

Α) τον ορισµό του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας, ως 

Υπεύθυνος της Πράξης, 

Β) το σχέδιο απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 1, 

Γ) την  πρόσληψη 91 ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, 

∆) την πρόσληψη 7 ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου και  

Ε) τον ορισµό τριµελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: 

Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της 

Αθήνας (Πολυδύναµα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριµένης Ολοκληρωµένης 

Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) του ∆ήµου Αθηναίων που είναι ενταγµένη στο ΠΕΠ “Αττική”. 

7. Το µε αριθ. πρωτ. 71249/5-3-2019 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµοτικών Ιατρείων και 

∆ηµόσιας Υγείας που αφορά την άµεση πρόσληψη (2) ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης 

έργου για την υλοποίηση της ως άνω αναφερόµενης πράξης ήτοι: 

 Ένας (1) ΠΕ ως Συντονιστής Πράξης και  

 Ένας (1) ΠΕ ως Υπεύθυνος Οργανωτικής Υποστήριξης 

8. To µε αριθ. πρωτ. 90345/22-03-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων και 

∆ηµόσιας Υγείας. 

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

          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη µε σύµβαση µίσθωσης έργου, δύο (2)  φυσικών προσώπων, χρονικής 

διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω, για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: 

Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της 

Αθήνας (Πολυδύναµα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριµένης Ολοκληρωµένης 

Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) του ∆ήµου Αθηναίων που είναι ενταγµένη στο ΠΕΠ “Αττική”.  

       Το υποέργο 1, της ως άνω αναφερόµενης πράξης, µε τίτλο: «Συνδυασµένες υπηρεσίες 

υγείας και συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναµα 

Κέντρα του ∆ήµου Αθηναίων αφορά την αναβάθµιση των υφισταµένων δηµοτικών ιατρείων σε 

Πολυδύναµα Κέντρα παροχής συνδυασµένων υπηρεσιών υγείας και 
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συµβουλευτικών/κοινωνικών υπηρεσιών. Στην ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήµου Αθηναίων ως φορέας για την 

υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων και ειδικότερα η αρµόδια 

∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανα κωδικό απασχόλησης) 
 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛ

ΗΣΗΣ 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

 
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 
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Συντονισ
τής 
Πράξης 

- Τακτική ενηµέρωση του Υπεύθυνου Έργου και του 
Επιστηµονικού Υπευθύνου για την καθηµερινή διαχείριση 

και εποπτεία της Πράξης. 
- ∆ιαρκής επικοινωνία και συντονισµός όλων των 

εµπλεκόµενων µερών στο έργο. 
- Καθορισµός του Σχεδίου Εργασιών και των κρίσιµων 
σηµείων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική και 

αποδοτική υλοποίηση της Πράξης. 
-Συντονισµό της συµµετοχής και των αρµοδιοτήτων των 

στελεχών που θα εκτελέσουν τις επιµέρους εργασίες. 
- Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 

έργου. 
- Βέλτιστη αξιοποίηση και προγραµµατισµός ανθρώπινων 

και υλικοτεχνικών πόρων για την εκτέλεση του έργου. 
- Επικαιροποίηση χρονοπρογραµµατισµού εργασιών. 

- Οργάνωση τακτικών συναντήσεων µε τα µέλη Οµάδας 
Έργου για την ανασκόπηση της πορείας του έργου. 

- Οργάνωση των συναντήσεων για τη διαχείριση τυχόν 
αναφορών προβληµάτων. 

- Συµµετοχή στα Παραδοτέα: Π5.1, Π5.2, Π5.3, Π5.4, 
Π5.5, Π5.6, Π5.7, Π5.8, Π5.11 και Π5.12 

 
 
 
 
 
 
1 
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Υπεύθυν
ος 

Οργανωτ
ικής 

Υποστήρ
ιξης 

    Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Οργανωτικής Υποστήριξης 
συνίστανται στην υποστήριξη του Συντονιστή Πράξης στη 

διαχειριστική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη του 
έργου. Πιο αναλυτικά, θα παρέχει υπηρεσίες 

συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των ακόλουθων 
ενεργειών. 

 
- Υποστήριξη του Συντονιστή της Πράξης στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του. 
- Συµµετοχή στις συσκέψεις εργασίας και προσκόµιση του 

απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού. 
- Εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τη 
διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη του έργου. 

- Τήρηση και διαχείριση αρχείων και όλου του υλικού 
τεκµηρίωσης. 

- Συµµετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του  
ΠΕ 5. 

- Συµµετοχή στη σύνταξη των παραδοτέων του Π5.2, Π5.5, 
Π5.6, Π5.7, Π5.8 και Π5.12 

- ∆ιοικητική υποστήριξη της Πράξης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       1 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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 έως και την 

31η Ιουλίου 2021. 

   Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης µε τίτλο “ Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και 

Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα)” MIS5029634 η 

διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης έργου δύναται να παραταθεί έως τη συµπλήρωση 29 µηνών 

από υπογραφής της σύµβασης µε αντίστοιχη αναλογική αύξηση της αµοιβής µέχρι του 

ποσού που προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) 

χωρίς καµία δέσµευση εκ των προτέρων για τον ∆ήµο Αθηναίων και χωρίς να υποκρύπτεται 

οιαδήποτε 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 ∆ήµου 

Αθηναίων. 

    Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζεται καταρχήν η έδρα της ∆/νσης ∆ηµοτικών Ιατρείων στην 

οδό Σόλωνος 78, Αθήνα, ή όπου αλλού υποδειχθεί από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Ιατρείων και 

∆ηµόσιας Υγείας ανάλογα µε τις ανάγκες Πράξης µε τίτλο “ Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας 

και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα)” µε κωδικό 

MIS 5029634. 

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

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

την ακόλουθη αµοιβή: 

 Για τον κωδικό θέσης: 101, από υπογραφής της σύµβασης και σε περίπτωση 

παράτασης έως συµπλήρωσης 29 µηνών κατ’ ανώτατο όριο ποσόν 107.300 

συµπεριλαµβανοµένων νόµιµων φόρων και κρατήσεων. 

 Για τον κωδικό θέσης: 102, από υπογραφής της σύµβασης και σε περίπτωση 

παράτασης έως συµπλήρωσης 29 µηνών κατ’ ανώτατο όριο ποσόν 81.200 

συµπεριλαµβανοµένων νόµιµων φόρων και κρατήσεων. 

   Η αµοιβή χρηµατοδοτείται µέσω της Πράξης µε τίτλο“ Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και 

Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα)” µε κωδικό MIS 

5029634 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Αττική 2014-2020”. 

    Το αντάλλαγµα θα καταβάλλεται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο ρου έργου και την 

τµηµατική παραλαβή των προβλεπόµενων παραδοτέων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 

στη σύµβαση µίσθωσης έργου που θα υπογραφεί , η πλήρης δε εξόφληση θα γίνει µετά την 

ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛ

ΗΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤ
ΗΤΑ 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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Συντονισ
τής 

Πράξης 

1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  

2) Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 15 ετών στον σχεδιασµό, στο συντονισµό, 
στη διαχείριση, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έργων. 

3) Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 8 ετών στον σχεδιασµό, στο συντονισµό, 
στη διαχείριση, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έργων του Ευρωπαϊκού  
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). 

4) Αποδεδειγµένη ανάληψη θέσης Υπεύθυνου Έργου (Project Manager, 
Director κ.λ.π.) σε τουλάχιστον τρία (3) έργα που αφορούν παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών στο σχεδιασµό, παρακολούθηση και διαχείριση 
συγχρηµατοδοτούµενων από τα ∆ιορθωτικά Ταµεία της Ε.Ε. έργων και 

προγραµµάτων. 
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Υπεύθυν

ος 
Οργανωτι

κής 
Υποστήρι

ξης 

1) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.   

2) Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον σχεδιασµό, στη διαχείριση, 
στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

και έργων. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (έντυπο της οποίας θα διατίθεται στη υπηρεσία του ∆ήµου 

και θα είναι αναρτηµένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ∆ήµου). 

 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. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 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, 

 Υπεύθυνη ∆ήλωση, 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 των συµβάσεων ή των δελτίων παροχής υπηρεσιών που να αποδεικνύουν 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. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

    Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν και όσοι κατέχουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν µε τη διαδικασία συνέντευξης από τριµελή επιτροπή όπως 

αυτή ορίζεται στη σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

      Η συνέντευξη έχει ως στόχο να εκτιµήσει τα εξής προσόντα του υποψηφίου: Γνώση 

αντικειµένου αιτούµενης θέσης, ∆ιοικητικές δεξιότητες, Επικοινωνιακές δεξιότητες. Η 

τριµελής επιτροπή αξιολόγησης µε βάση τη συνέντευξη θα βαθµολογήσει τον κάθε υποψήφιο 

µε βάση τον ακόλουθο Πίνακα: 

 

Αντικείµενο Αξιολόγησης  Μέγιστη Βαθµολογία 

Συνολική εικόνα της υποψηφιότητας βάσει 
προσωπικής συνέντευξης 
 

 Γνώση αντικειµένου αιτούµενης θέσης 
 ∆ιοικητικές δεξιότητες  
 Επικοινωνιακές δεξιότητες 

                      100 
 
 
                       60 
                       25 
                       15 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση 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 καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

      Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω 

ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτούµενο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από 

δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην 

ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στη ∆/νση ∆ηµοτικών Ιατρείων και 

∆ηµόσιας Υγείας – Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 

κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

    Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 

ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης περίληψης 

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: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

    Μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την τριµελή επιτροπή θα συνταχθεί σχετικό 

πρακτικό και πίνακες κατάταξης υποψηφίων, οι οποίοι θα διαβιβαστούν στη ∆ιεύθυνση 

∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού προκειµένου να αναρτηθούν στο 

κατάστηµα  των γραφείων µας και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα 

σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία 

αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία της 

υπηρεσίας µας και θα απευθύνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 

            Ο  

    ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

  

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ 
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