
 

Σελίδα 1 από 15 

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Βαθμός Προτεραιότητας: Εξ. Επείγον 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Φρόνος Διατήρησης: Διηνεκές 

ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ   
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΙΔΙΨΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ   Α.Η.Π. 194186/02-09-2020 

Σαχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 

Σ.Κ. 104.38 Αθήνα 

   

   

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 
σύναψης ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ 

χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών  
 

Ο 
ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

64/τ. Α’/14-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

4. Το άρθρο 37, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/τ. 

Α’/20-03-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 45201/17-07-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

       6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει τροποποιηθεί 

       και  ισχύει (Φ.Ε.Κ. 5713 /Β /19-12-2018). 

       7. Την με αριθμ. 1124/31-08-2020 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση για  
       την πρόσληψη τριακοσίων εξήντα έξι (366) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  

       Ορισμένου  Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. 

 
 

Ανακοινώνει 
 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριακοσίων εξήντα έξι 

(366) ατόμων , χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές 

αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 

πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

 

airetos.gr

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 2 από 15 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Τπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  

 

 

Σέσσερις (4) μήνες 4 

102 

 
 

    ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ ΠΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ 
Σέσσερις (4) μήνες 16 

103 

 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

     ΠΕ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΨΝ Σέσσερις (4) μήνες 4 

104 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΠΕ ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ Σέσσερις (4) μήνες 7 

105 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Σέσσερις (4) μήνες 2 

106 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
Σέσσερις (4) μήνες 4 

107 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ ΣΕ ΕΠΙΚΕΠΣΨΝ ΤΓΕΙΑ Σέσσερις (4) μήνες 6 

108 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
ΣΕ ΕΠΟΠΣΨΝ ΔΗΜΟΙΑ 

ΤΓΕΙΑ 
Σέσσερις (4) μήνες 4 

109 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΣΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ 
Σέσσερις (4) μήνες 18 

110 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ ΣΕ ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ Σέσσερις (4) μήνες 14 

111 

 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΔΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ 

(ΕΝΑΕΡΙΣΨΝ Σ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ) 

Σέσσερις (4) μήνες 1 

112 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
ΔΕ ΒΟΗΘΨΝ 

ΝΟΗΛΕΤΣΨΝ/ΣΡΙΨΝ  
Σέσσερις (4) μήνες 20 

113 

 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΔΕ ΟΔΗΓΨΝ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 
ΧΗΥΙΑΚΟΤ 

ΣΑΦΟΓΡΑΥΟΤ 

Σέσσερις (4) μήνες 63 

114 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
ΔΕ ΟΔΗΓΨΝ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ 
Σέσσερις (4) μήνες 10 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 3 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

115 

 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΔΕ ΦΕΙΡΙΣΨΝ 

ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΕΡΓΨΝ 

(ΑΡΨΘΡΟΤ) 

Σέσσερις (4) μήνες 2 

116 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΨΝ ΓΕΝΙΚΨΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ 
Σέσσερις (4) μήνες 41 

117 

 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΤΕ ΕΡΓΑΣΨΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

(ΕΞΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ) 

Σέσσερις (4) μήνες 76 

118 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
ΤΕ ΕΡΓΑΣΨΝ 

ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ 
Σέσσερις (4) μήνες 17 

119 
 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 
ΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΨΝ-

ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΨΝ 
Σέσσερις (4) μήνες 35 

120 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

ΤΕ ΥΤΛΑΚΨΝ Σέσσερις (4) μήνες 22 

ΤΝΟΛΟ 366 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

102 

α) 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 

 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού. 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

103 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 

Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 4 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - 

Κοινωνικής Διοίκησης 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) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

104 

Κύρια Προσόντα: 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή και 

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του 

τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 

του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 

του ν.3252/2004. 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

105 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης 

Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην 

Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών 

Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ  ή 

Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 

Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ΑΕΙ ή 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) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

106 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και  

β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 

φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

 
107 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας 
και Κοινοτικής Υγείας - Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 5 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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,  

β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας (ΤΕ) ή βεβαίωση 

ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 

Επισκέπτη - Επισκέπτριας Υγείας (ΤΕ), και γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου 

Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση 
εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε 

ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 

3477/Β΄/23.12.2014). 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής 

Υγείας - Δημόσιας Υγείας 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.  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής ή 
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 

Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση 

των αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας 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,  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού. 
γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση 

των αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του. 
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α) 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, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες 
τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας 

και 

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του 

τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 6 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 

του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 
του ν.3252/2004. 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ ́ ειδικότητας 

1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 

π.δ.108/2013 όπως ισχύει*, 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. 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 Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο 

οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση 

αναγγελίας ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για 

την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 

βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ ́ ειδικότητας 

1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 

π.δ.108/2013 όπως ισχύει*, 

β) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην 

απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας ή 

Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή 

βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ή Συντηρητή Ηλεκτρολόγου ΣΤ ́ ειδικότητας 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 7 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1ηςή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α’ ειδικότητας του 

π.δ.108/2013 όπως ισχύει*,  

β) Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου 

(για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο 

τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων 

ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή 

άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την 

απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας στο 
αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

(*)ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 
του π.δ. 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και 

η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω 

βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί τυχόν ζητούμενη εμπειρία. 
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 

Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων 

ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) 

ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής 

Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων 

με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 

 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 
περιορισμού της διάδοσής του. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή (β) 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 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας 

του ΟΑΕ∆ 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 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. 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 8 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ (C)κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ε) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ε) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) 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.∆. 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. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ε) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 
περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) 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.∆. 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. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

ε) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΦΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ (C) κατηγορίας απαιτείται 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 9 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (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 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχημάτων ή (β) 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 

∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας 

του ΟΑΕ∆ 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 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. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ (C)κατηγορίας. 
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α ́ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β ́ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 10 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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 αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ ́ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) 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.∆. 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. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΦΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ (C) κατηγορίας απαιτείται 

υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ (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 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ τάξης 
Β’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 

4ης του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/6-3-2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του 

Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια 

ΑΔΑ: 9ΟΧΥΩ6Μ-ΟΦΕ



 

Σελίδα 11 από 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

μηχανοδηγού –χειριστή. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας*. 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ τάξης 
Β’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 

4ης του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/6-3-2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*) 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος 

οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού - χειριστή. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού 
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας*. 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ι’ τάξης Β’ του 

π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 4ης 

του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/6-3-2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*) 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού χειριστή. (*). 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ τάξης 

Β’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 
4ης του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/6-3-2013/τ.Β’) υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*) 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 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 

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή (*). 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

(*)ΕΠΙΗΜΑΝΗ:__ Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 

του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η 

ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί τυχόν ζητούμενη 

εμπειρία. 

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 

6/12.01.1976/τ.Α’). 

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΄). την 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. 

116 

α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 

του Ν.2527/97. 

 

β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

117 

 α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 

2 του Ν.2527/97. 
 

β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός θέσης 

Σίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

118 

 α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 

2 του Ν.2527/97. 
 

β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

119 

 α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 

2 του Ν.2527/97. 

 

β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

120 

α) 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 

 

β) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών της   εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τις ανάγκες 

περιορισμού της διάδοσής του. 

 

 

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

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 

που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.       

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά 

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της 

προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.      

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Ψς αποκτηθείσα εμπειρία για όλους τους κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του οικείου φορέα για ανάγκες πανδημίας και θα 
βαθμολογηθούν με επτά (7) μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα εμπειρίας στον οικείο φορέα, 

για ανάγκες πανδημίας και για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΥΟΡΕΑ 
 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά 
στον Πίνακα Β, καθορίζεται με βάση την εμπειρία. 
 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 

μήνες 
εμπειρίας 

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

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

 

 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1.    υμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 

2.    Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων 
εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

3.     Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΨΝ 

ΠΡΟΟΝΣΨΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης) 

4.    χετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία 

θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που 

θα επιλέξουν. 
 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το “Ειδικό Παράρτημα” αυτής 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΨΣΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

    Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αθηναίων καθώς 

και στη διαδικτυακή πύλη (www.cityofathens.gr). 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

        
       Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση-υπέυθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους, τους  μήνες της 

προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας  και θα την υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά στο Δήμο Αθηναίων, μαζί με φωτοαντίγραφο ταυτότητας  (επιπροσθέτως για τις θέσεις οδηγών 

φωτοαντίγραφο απαιτούμενης άδειας οδήγησης και για τις θέσεις χειριστών άδεια άσκησης επαγγέλματος) 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail proslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο 
για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα), από Πέμπτη 3 

επτεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 4 επτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. 

 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα σύμφωνα με τα 

απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της ανεργίας (εφόσον διαθέτουν). 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν υπολείπονται για 

τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ανά ειδικότητα, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με 

δημόσια κλήρωση. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Ανάρτηση πινάκων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης των 

υποψηφίων στη διαδικτυακή πύλη (www.cityofathens.gr) 

 

 

 

http://www.cityofathens.gr/
mailto:proslipsi@athens.gr
http://www.cityofathens.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Πρόσληψη  

       Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  

      Εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσληψή τους υποχρεούται να προσκομίσουν : 

α) Απαιτούμενα τυπικά προσόντα που αναφέρει η Ανακοίνωση ανά κωδικό θέσης. 

β) Σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση του οικείου φορέα που  έχουν εργασθεί προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί ο αριθμός μηνών της αποκτηθείσας εμπειρίας που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

 
Ο  

ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΨΝ 

 

 

 
 

  ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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