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ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ   
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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
ζύνατηρ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 
 
                                                                           Ο 
                                                        ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

 

 
Έσονηαρ ςπότη: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
3. Σν άξζξν 24 παξ. 2 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην 
ΦΔΚ 64/η. Α’/14-03-2020 (θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19. 
4. Σν άξζξν 37, παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην 
ΦΔΚ 68/η. Α’/20-03-2020 (θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ 
θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο. 

       5. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 
       θαη  ηζρύεη (Φ.Δ.Κ. 5713 /Β /19-12-2018). 
       6. Σελ κε αξηζκ. 374/23-03-2020 Πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά 
       ηελ πξόζιεςε ηεηξαθνζίσλ (400) αηόκσλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ  
       Οξηζκέλνπ  Υξόλνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελώλ. 
       7.  Σελ κε Α.Π. 067586/24-03-2020 (ΑΓΑ: ΩΔΗΒΩ6Μ-4Τ) Αλαθνίλσζε πξόζιεςεο 
       πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ. 
       8. Σν γεγνλόο όηη δε ζπκπιεξώζεθε ν αξηζκόο ησλ 400 αηόκσλ από ηελ αλσηέξσ 
           Αλαθνίλσζε.  

9.  Σε κε αξηζκό 657/01-06-2020 πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ 
πξόζιεςε πξνζσπηθνύ  θαη πην ζπγθεθξηκέλα 10 Οδεγώλ κε ηζρύνπζα επαγγεικαηηθή 
νδήγεζε Γ’ (C) θαζώο θαη 28 ΤΔ Καζαξηζηώλ/ηξησλ , γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ 
ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 
δηάδνζήο ηνπ. 
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Ανακοινώνει 

 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηξηάληα νθηώ 

(38) αηόκσλ, ρξνληθήο δηάξθεηαο από αλάιεςε ππεξεζίαο έσο 13/09/2020, δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ, όπσο απηέο αλαγξάθνληαη, ζηνλ πίλαθα Α, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη έθηαθηεο 

αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-

19, κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Τπηπεζία Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 
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ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΓΔ ΟΓΗΓΧΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ 
Από Ανάλητη 

Τπηπεζίαρ έυρ και 
13/09/2020 

10 

102 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ΤΔ ΚΑΘΑΡΙΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 
Από Ανάλητη 

Τπηπεζίαρ έυρ και 
13/09/2020 

28 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 
 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Σερληθνύ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή 
(β) Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγώλ 
Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηώλ ή Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΣΔΔ εηδηθόηεηαο Μεραλώλ θαη 
πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ηκήκαηνο 
Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ εηδηθόηεηαο Σερληθνύ 
Ορεκάησλ ή εηδηθόηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθόηεηαο 
Μεραληθώλ θαη Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ ή Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ∆επηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή 
ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔ∆ ηνπ Ν. 1346/1983 εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή 
ζπλαθνύο εηδηθόηεηαο, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθώλ 
πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνκεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ Απηνθηλήηνπ ή 
Σερλίηεο Ηιεθηξνιόγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνύ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή 
Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Σερληηώλ Ηιεθηξνινγηθώλ πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Σερληηώλ 
Μεραλώλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνύ 
Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ 
Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α ́ ή Β ́ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 
 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών  

και  
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔ∆ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο 
ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ́ (C)θαηεγνξίαο. 
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ∆επηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ ́ (C) θαηεγνξίαο. 
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ).  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 
(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.∆. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
απηνθηλήηνπ. 
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο. 
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ). 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ : 
(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή 
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.∆. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ απόθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο 
απηνθηλήηνπ. 
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ' (C) θαηεγνξίαο. 
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ). 
 
ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ (C) θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε 
πξνζθόκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ). 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καηά ηα ανυηέπυ 
άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος) 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) 
απαηηείηαη: είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαη ην νπνίν 
εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο 
νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ είηε ε θαηαρώξεζε επί ηνπ εληύπνπ ηεο άδεηαο 
νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95» δίπια ζε κία ή πεξηζζόηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηώλ ή 
ππνθαηεγνξηώλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε. 

102 
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ 
Ν.2527/97. 
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Οη ππνςήθηνη  όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.         

Οη ππνςήθηνη  όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ 
ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγνπλ.       

Οι άδειερ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ή άλλερ επαγγελμαηικέρ άδειερ ή βεβαιώζειρ ή 
πιζηοποιηηικά ππέπει να είναι ζε ιζσύ ηόζο καηά ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ 
ζςμμεηοσήρ και ηηρ λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ αςηήρ, όζο και καηά ηον σπόνο 
ππόζλητηρ.      

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΝΔΡΓΙΑ 

 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζόληα, όπσο απηά 
αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα Β, θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ρξόλν αλεξγίαο. 
Υξνληθό δηάζηεκα κνξηνδόηεζεο αλεξγίαο από 4 έσο 12 κήλεο σο εμήο: 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΝΔΡΓΙΑ 

 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 μονάδερ για 4 μήνερ ανεπγίαρ και 75 μονάδερ ανά μήνα ανεπγίαρ άνυ ηυν 4 μηνών, με ανώηαηο όπιο ηοςρ 12 μήνερ) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 
κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

 

 
 

Τπνςήθηνη πνπ δελ δηαζέηνπλ ην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην ηεο αλεξγίαο, θαηαζέηνπλ κόλν ηα 
απαηηνύκελα ηππηθά πξνζόληα ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΜΔ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΣΧΝ ΚΑΣΧΘΙ ΚΧΓΙΚΧΝ: 

 

Δκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή 
ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 
ζςναθή με ηο ανηικείμενο ηυν ππορ πλήπυζη θέζευν. 

ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΔΧΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 
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Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο δεηνύκελεο, θαηά 
πεξίπησζε, επαγγεικαηηθήο άδεηαο. 

 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά ηνπ Δηδηθνύ 
Παξαξηήκαηνο ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο. 
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη, εθηόο ηεο αίηεζεο θαη ηνπ αληηγξάθνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, γηα ηελ απόδεημε 
ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ηεο αλεξγίαο, θαζώο θαη ηεο εκπεηξίαο γηα 
ηνπο θσδηθνύο ησλ ζέζεσλ πνπ απαηηείηαη (επηθνπξηθά πξνζόληα), νθείινπλ λα ππνβάινπλ 
ειεθηξνληθά, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ζύκθσλα κε ην “Δηδηθό 
Παξάξηεκα” απηήο, δηθαηνινγεηηθά. 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηηρ παπούζαρ ανακοίνυζηρ αποηελεί ηο “Διδικό Παπάπηημα” 
αςηήρ 

 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: Γημοζίεςζη ηηρ ανακοίνυζηρ  

Γεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ θαζώο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε (www.cityofathens.gr). 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κε όια ηα δεηνύκελα ζηνηρεία, 
θαη λα ηελ ππνβάινπλ καδί κε αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη κε ηα απαηηνύκελα 
δηθαηνινγεηηθά, κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην e-mail 
soxproslipsi@athens.gr (απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ρσξίο ηε 
δπλαηόηεηα απαληήζεσλ ζε πηζαλά εξσηήκαηα), από 18/06/2020 και ώπα: 08:00 έυρ και 
22/06/2020 και ώπα 15:00. 
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη μία μόνο αίηηζη θαη γηα ζέζεηο μίαρ μόνο καηηγοπίαρ 
πξνζσπηθνύ (ΓΔ ή ΤΔ). Η ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πξνζσπηθνύ ζε κία ή 
πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε ακύπυζη όισλ ησλ 
αηηήζεσλ θαη αποκλειζμό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

 
 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Καηάηαξη ςποτηθίυν 

Αθνύ γίλεη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ αλά εηδηθόηεηα 
ζύκθσλα κε ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζόληα θαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αλεξγίαο (εθόζνλ 
δηαζέηνπλ). 

ηελ πεξίπησζε ιζοβαθμίαρ ππνςεθίσλ, ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο, γηα ζέζεηο πνπ ηπρόλ 
ππνιείπνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ αλά εηδηθόηεηα, ε ζεηξά κεηαμύ ησλ 
ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ανάπηηζη πινάκυν 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο θα αναπηήζει, ηοςρ πίνακερ καηάηαξηρ ηυν 
ςποτηθίυν ζηε δηαδηθηπαθή πύιε (www.cityofathens.gr). 

 

http://www.cityofathens.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: Ππόζλητη  

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.  

Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, ανηικαθίζηανηαι κε 
άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε 
ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ 
ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ςπολειπόμενο, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη 
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγκεκπιμένηρ διάπκειαρ ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 

 
Ο  

ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
 
 
 
 

  ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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