
 

Σελίδα 1 από 7 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Βαθµός Ασφαλείας: Αδιαβάθµητο 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Βαθµός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ               Χρόνος ∆ιατήρησης: ∆ιηνεκές 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Α.Η.Π.: 180264/01-07-2019 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ     
ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Λιοσίων 22 
Τ.Κ. 104.38 Αθήνα 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών 
 

Ο 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 6324/1852/22-01-2019  έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και του άρθρου 9 του Ν. 
4350/2015. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – 
Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις». 

6. Την υπ΄ αριθµ. 677Β/11-04-2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αθηναίων.  

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων (Φ.Ε.Κ. 5713/τ.Β/2018). 

8. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 105173/08-04-2019 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Αθηναίων 
περί ύπαρξης πιστώσεων. 

9. Την µε αριθ. πρωτ. 127897/06-05-2019 (Α∆Α: Ψ9Χ2Ω6Μ-ΥΨΨ) Ανακοίνωση ∆ηµάρχου Αθηναίων. 

10. Την µε αριθ. πρωτ. 162839/11-06-2019 (Α∆Α: 7ΧΛΩΩ6Μ-8Ξ1) Ανακοίνωση ∆ηµάρχου Αθηναίων. 

11. Το γεγονός ότι στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών/τριων Γενικών Καθηκόντων µε κωδικό θέσης 111 δεν 
προσήλθαν για ανάληψη υπηρεσίας είτε παραιτήθηκαν είκοσι δύο (22) άτοµα και δεν καλύφθηκαν όλες οι 
θέσεις  των ειδικοτήτων µε κωδικούς: 101 ΠΕ Ιατρών και 102 ∆Ε Μαγείρων. 

 
 

Ανακοινώνει 
 
 

 Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, είκοσι επτά (27) 
ατόµων για το χρονικό διάστηµα, όπως αυτό αναγράφεται, ανά ειδικότητα, στον πίνακα Α, για την 
κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του ∆ήµου Αθηναίων (της ∆/νσης Παιδικής 
Ηλικίας, Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και 
συγκεκριµένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε 
τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 62Λ4Ω6Μ-36Χ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

συµβάσεων 
Αριθµός 
ατόµων 

101 

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αγ. Ανδρέας  
Ν. Μάκρης Αττικής 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ Ειδικοτήτων 
 

(Παιδιάτρου ή 
Παθολογίας ή Γενικής 

Ιατρικής  
ή Ορθοπεδικής) 

 
Εν ελλείψει αυτών, 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 
(Οποιασδήποτε 
ειδικότητας) 

 
Εν ελλείψει αυτών, 

ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 
(Άνευ ειδικότητας) 

Από ανάληψη 
υπηρεσίας 

έως 20-09-2019 
1 

102 

 
 

∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης Αττικής 

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
Από ανάληψη 

υπηρεσίας 
έως 20-09-2019 

          4 
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∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αγ. Ανδρέας 
Ν. Μάκρης Αττικής 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Από ανάληψη 
υπηρεσίας 

έως 20-09-2019 
22 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) 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,  
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος  
γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, ή Παθολόγου,   
ή Γενικής Ιατρικής, ή Ορθοπεδικού. 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου και  
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα): 
α) 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,  
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος  
γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής Οποιασδήποτε ειδικότητας.  
δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου και  
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 

Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) ή της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος 
γ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 
δ) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου, αποδεικνυόµενης µε βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή 
Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιµάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τµήµατος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου 
σπουδών υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυµνασίου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα): 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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.∆. 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 σχετική εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

 
 
           103 

 
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 

του Ν.2527/97. 
 

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

 
 

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες) 
µήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 
2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

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

*αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     
 
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3           

µονάδες 120           

 
6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) 

αριθµός τέκνων 1 2 3 

µονάδες 30 60 110 
 

7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  
αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 
40, ενώ για ∆Ε µε το 20) 

κατηγορίε

ς  ΠΕ & 

ΤΕ 
5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία 

∆Ε 
10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

µονάδες 
20

0 
… 

22

0 
… 

24

0 
… 

26

0 
… 

28

0 
… 

30

0 
… 

32

0 
… 

34

0 
… 

36

0 
… 

38

0 
… 

40

0 
 

10. 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 
2
8 

3
5 

42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 
39
9 

40
6 

41
3 

420 

 
11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)  

ποσοστό 
αναπηρίας 

50% … 60% …              

µονάδες 150 … 180 …              
 
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)  

 
ποσοστό 
αναπηρίας 
 

50% … 60% … 67% … 70% …          

Μονάδες 
 100 … 120 … 134 … 140 …          
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ∆Ε 

 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή 
σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το 
αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
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Για τα κύρια προσόντα η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της 
άδειας χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου ή 
Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικού.  

Για την απόδειξη της εµπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

 

Για τα προσόντα Α΄ Επικουρίας η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την 
απόκτηση της άδειας χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής Οποιασδήποτε 
ειδικότητας. 

Για την απόδειξη της εµπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

Για τα προσόντα Β΄ Επικουρίας η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την 
απόκτηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 

Για την απόδειξη της εµπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 
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Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε 
τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.  

Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ  

 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης 103 της κατηγορίας υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
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Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων 
τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα  απαιτούµενα από την 
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παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου 
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» όπως αυτό έχει εκδοθεί από το Α.Σ.Ε.Π. µε ηµεροµηνίας σήµανσης 
12/02/2019. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου 
Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του ∆ήµου Αθηναίων 
(www.cityofathens.gr). Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος είτε 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος 
Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
210.52.77.480, 210.52.77.452, 210.52.77.553, 210.52.77.509, 210.52.77.510, 210.52.77.516, 
210.52.77.520.) 

     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 

   Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). 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.  

    Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα 
της τελευταίας δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας σε 2 ηµερήσιες ή τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής 
της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αθηναίων, 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.    

     Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο ∆ήµο Αθηναίων Γραφείο 
Πρωτοκόλλου Λιοσίων 22, 2ος Όροφος. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του 
νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει 
της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, 
πραγµατοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και 
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα 
σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης 
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότητα, 
βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόµου). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός 
που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω 
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 

4. Επισηµαίνεται ότι για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, η µη δυνατότητα 
απασχόλησης για όλο το χρονικό διάστηµα, όπως αυτό αναγράφεται ανωτέρω ανά ειδικότητα, 
λόγω συµπλήρωσης τριών (3) µηνών απασχόλησης το τελευταίο δωδεκάµηνο (άρθρο 206 του Ν. 
3584/07 και όπως ισχύει και άρθρο 21 Ν. 2738/99) είναι λόγος απόρριψης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων  

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  
Η υπηρεσία θα προσλάβει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σύµφωνα 
µε τους πίνακες κατάταξης, για το χρονικό διάστηµα, όπως αυτό αναγράφεται, ανά ειδικότητα, στον πίνακα Α. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, δύναται να αντικαθίστανται µε 
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 
εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της 
εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων 
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» το οποίο αναρτάται µε την παρούσα ανακοίνωση 
όπως αυτό έχει εκδοθεί από το Α.Σ.Ε.Π. µε ηµεροµηνίας σήµανσης 12/02/2019. 
 

        Ο 
                      ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                        

          
             
 
          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ 
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