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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ     

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ  Α.Π.: 022094/27-01-2021 

Σαχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, Σ.Κ. 104.38 Αθήνα 

 

           

            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
για τη σύναψη ύμβασης Μίσθωσης Έργου  

για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ευρωπαϊκή Φάρτα για την ισότητα 

των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» 

στον Άξονα Προτεραιότητας « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Υτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής 

υνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 5045464 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 

Ολοκληρωμένης Φωρικής Επένδυσης (ΟΦΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι 

ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική». 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 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 Δικαίου 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 Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ Β’5968/31-12-2018) 
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3. Την με Α.Π. 441/ΕΦΔ 63/01-02-2019 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας:09 «Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της 

Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των 

έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής 

Προβολής Αθηνών (Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ). 

4. Την με Α.Π. 2509/ΕΦΔ 329/26-07-2019 Ένταξη της Πράξης «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την 

ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων με 

Κωδικό ΟΠΣ 5045464 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» της Εταιρείας 

Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ). 

5. Την με Α.Π. 292146/15-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦΞΩ6Μ-ΔΤΩ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 1/2 «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αθηναίων» της Πράξης 

«Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και 

πολλαπλών διακρίσεων» της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. 

6. Την με Α.Π. 292160/15-11-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΣΑΩ6Μ-54Τ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 2/2 «Εφαρμογή άρθρων της Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στο 

Δήμο Αθηναίων» της Πράξης: «Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την 

αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» της Δ/νσης Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. 

7. Την με αριθμό 575/28-09-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 

οποία εγκρίνει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα 

των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – Διασφάλιση 

της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 504564 στο πλαίσιο της 

εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι 

ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική». 

8. Την με Α.Π.290262/28-12-2020 Βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών. 

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

10. Την με αριθμό 8/18-01-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, δύο (2)  ατόμων, χρονικής διάρκειας από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη της Πράξης, ήτοι έως 

31/08/2022 , για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την 

ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 504564 στο πλαίσιο της 

εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι 

ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική». 
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              ΠΙΝΑΚΑ: A ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΦΟΛΗΗ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΘΕΗ 

 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

101 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

ΠΡΑΞΗ 

-Συνολική ευθύνη σχεδιασμού, υλοποίησης και 

παρακολούθησης των δράσεων που υλοποιούνται στο 

επίπεδο του Δήμου Αθηναίων για την εφαρμογή της 
Χάρτας. 

- Τακτική ενημέρωση του Υπεύθυνου Έργου και του 

Επιστημονικού Υπευθύνου για την καθημερινή 

διαχείριση και εποπτεία της Πράξης. 

-Διαρκής 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. 

- Συντονισμός 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 της 

Ομάδας Έργου για την ανασκόπηση της πορείας του 

έργου. 

-Οργάνωση των συναντήσεων για τη διαχείριση τυχόν 

προβλημάτων, 

- Συμμετοχή σε όλα τα Παραδοτέα του ΠΕ1, δηλαδή στα 
Παραδοτέα Π1.1, Π1.2, Π1.3, Π1.4, Π1.5, Π1.6 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

          1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     102 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

-Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση των 

δράσεων του ΠΕ2 που αφορά στις ενημερωτικές 

καμπάνιες. 

-Παροχή συνεχούς υποστήριξης στον Υπεύθυνο Έργου, 

στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στον Συντονιστή Έργου 
σε θέματα δημοσιότητας και ενημέρωσης, 

- Σχεδιασμός, οργάνωση και επίβλεψη της κάθε 

ενημερωτικής καμπάνιας του ΠΕ2, 

-Συμμετοχή στο σχεδιασμό του Υποέργου όσον αφορά τις 

ενημερωτικές δράσεις, την προβολή και τη δημοσιότητα, 

-Συμμετοχή στη σύνταξη των παραδοτέων του ΠΕ 2(Π2.1, 
Π2.2) και των παραδοτέων Π1.3  και Π1.4 του ΠΕ1, 

-Συμμετοχή στις συσκέψεις εργασίας και προσκόμιση 

του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού. 

-Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων/κινδύνων κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου όσον αφορά τις 
ενημερωτικές δράσεις, την προβολή και τη δημοσιότητα. 

-Αποτίμηση των δράσεων ενημέρωσης προβολής και 

δημοσιότητας και πρόταση διορθωτικών μέτρων. 

-Συμμετέχει και στα δύο Υποέργα (Υ1 και Υ2 ) της 

Πράξης. 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ: 

 
Το αντικείμενο της παρούσας Πράξης είναι η ανάπτυξη δράσεων για την ισότητα των φύλων στο Δήμο 
Αθηναίων, μέσω της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να προωθηθεί η οπτική του 
φύλου σε πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις του Δήμου Αθηναίων, όπως επίσης και να αναπτυχθεί 
πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

     Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα συναφθούν με τους προκριθέντες 

υποψήφιους εκτείνεται από την ημερομηνία υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης και έως τη 

λήξη της Πράξης, ήτοι έως 31/08/2022 , χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για τον 

Δήμο Αθηναίων και χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών. 

    Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη 

συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από την ως άνω συγχρηματοδοτούμενη 

Πράξη, μη δυνάμενη όπως θεωρηθεί καλύπτουσα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου 

Αθηναίων. 

      

   Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζονται κατ’ αρχάς : η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην 

οδό Αγίου Κωνσταντίνου 14, Αθήνα και δύναται να τροποποιηθεί η έδρα ή η παροχή των 

υπηρεσιών ανάλογα με την ωρίμανση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου  για την 

υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την 

αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής 

Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 504564 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική»   

 

               ΑΜΟΙΒΗ  

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

την ακόλουθη αμοιβή: 

 Για τον κωδικό θέσης: 101, από υπογραφή της σύμβασης και  έως 31/08/2022 το 

ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και 

κρατήσεων στα 2.741,94€ καθώς και πλέον  Φ.Π.Α. 

 Για τον κωδικό θέσης: 102, από υπογραφή της σύμβασης και  έως 31/08/2022 το 

ποσό θα ανέρχεται μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και 

κρατήσεων στα 2.177,42€ καθώς και πλέον  Φ.Π.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΗ: 101 

 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΠΡΑΞΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟ 

ATOMΩΝ 

 

 

Απαιτούμενα  
Προσόντα (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

1. Τίτλος σπουδών ΠΕ (10 μόρια), 

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (10 μόρια), 

3. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (20 μόρια), 
4. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, ως 

διαχειριστής έργων, σύμβουλος και 

ερευνητής σε διάφορα προγράμματα. Το 

αντικείμενο εργασίας πρέπει να 

επικεντρώνεται κυρίως σε ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού, 

5. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (5 μόρια), 

6. Συνέντευξη (έως 30 μόρια) 

 
 
 

 
        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΘΕΗ: 102 

 

 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

 
 

Απαιτούμενα  

Προσόντα (με 

αντίστοιχη 

μοριοδότηση) 

1. Τίτλος σπουδών ΠΕ (10 μόρια), 
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος στις Πολιτικές 

Επιστήμες / Διεθνείς Σχέσεις (20 μόρια), 

3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (5 μόρια) 

4. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ  

                    (5 μόρια), 

5. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στη 
διαχείριση αντίστοιχων προγραμμάτων, στον 

τομέα της επικοινωνίας και των 

ανθρωπιστικών θεμάτων (30 μόρια) , 

6. Συνέντευξη (έως 30 μόρια) 

 
 
 

 
       1 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

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

τυπικά προσόντα και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα 

αξιολογηθούν και με τη διαδικασία συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή 

ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο της οποίας θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα του Δήμου). 
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 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 
                 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

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 Δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα 

σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και 

 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 

παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και 
το είδος της εμπειρίας. 

 
την 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. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ: Δημοσίευση 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. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: Τποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, 
και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail 

smeproslipsi@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα 

απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα). 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 

ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο 

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 

δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 

τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

    Μετά τη σύνταξη πινάκων κατάταξης ανά κωδικό θέσης η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους 

πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας. 

 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail 

smeproslipsi@athens.gr 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ: Απασχόληση 

 Μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την τριμελή επιτροπή θα συνταχθεί 

σχετικό πρακτικό και πίνακες κατάταξης υποψηφίων, τα οποία θα διαβιβαστούν στη 

Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να 

συναφθούν οι εν λόγω συμβάσεις. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ: Παραρτήματα 

Αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσης προκήρυξης είναι τα παρακάτω παραρτήματα: 

 Παράρτημα 1: Απόδειξη Χειρισμού  Η/Υ. 

 Παράρτημα 2: Απόδειξη Άριστης Αγγλικής Γλώσσας. 

 

 

               Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

  

              

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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