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Αθήνα
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19» (ΦΕΚ 64 Α΄), περί δυνατότητας σύναψης
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν.3812/2009, οι οποίες μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
5. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έβδομου παρ.1 της από 20-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID- 19, για τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68 Α’) όπου προβλέπεται ότι, οι συμβάσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 24 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
64 Α΄) δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών όπως
προβλέπονται στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 καθώς και στον
χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του
Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου παρ.1 της από 30-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 75 Α’) όπου προβλέπεται ότι, για τις
Ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον
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φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά
από σχετική απόφαση του φορέα.
7. Την υπ’ αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης –
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την ΔΙΔΑΔ/φ.69/112/οικ.8632/2-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
9. Την υπ’ αριθμ.230844/26-3-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής περί πρόβλεψης πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2020 για τη
δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.
10. Την υπ’ αριθμ.233737/30-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΩΡΔ7Λ7-ΝΙ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
πληρωμής δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού
έτους 2020.
11. Την υπ’ αριθμ.711/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:62ΖΜ7Λ7-ΣΨΣ) περί
έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων
για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα
ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

100

101

Υπηρεσία

Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Αθήνα

ΔΕ Απολυμαντών

4 μήνες

4

Αθήνα

ΔΕ Οδηγών

4 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

100

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Πιστοποιητικό άδειας από τη Δημόσια Σχολή Απολυμαντών του Υπουργείου Υγείας.
Εάν από το πιστοποιητικό της Σχολής Απολυμαντών δεν προκύπτει «ο βαθμός»,
απαιτείται βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής από την οποία να προκύπτει ο βαθμός
αποφοίτησης.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών
Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ 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 ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος
Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ 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).
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα)
Α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ (C) κατηγορίας.
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (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.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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση
της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' ( C ) κατηγορίας.
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (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.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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση
της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
Β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ( C ) κατηγορίας.
Γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου
2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του πιστοποιητικού επαγγελματικής
ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008) 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 Π.Ε. στην περιοχή της οποία 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.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή
περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας
της Δ/νσης Μεταφορών και Δικτύων στην οποία, πρέπει να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη,
λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια
βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την
απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.
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ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του
ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη
θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει
απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η
αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης
της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής
κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία
λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
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Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή,
λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί η προσκόμιση της βεβαίωσης της
υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και η
προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου
στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
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΄).
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής, (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει
να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί ισοδυναμίας και
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης
ημεδαπής».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως αυτά
περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα Β, καθορίζεται με βάση το χρόνο ανεργίας.
Χρονικό διάστημα μοριοδότησης ανεργίας από 4 έως 12 μήνες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
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
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μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄)
δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί
προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με
κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.)
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19
σύμφωνα με την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α’) σε συνδυασμό με
την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 (ΦΕΚ 928 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών
Υγείας και Εσωτερικών καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού
σκοπού σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α’) σε
συνδυασμό την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο
Υπουργού Εσωτερικών.
4.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός
Κώδικας)
5.Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και
πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και
ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο
από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου
τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί
για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα έχει
παραγραφεί, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη
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ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις και ε)ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να σημειώσει στην αίτησή του – υπεύθυνη δήλωση μια ή και
περισσότερες ειδικότητες, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Γ. ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr στη διαδρομή: Ενημέρωση – Θέσεις Εργασίας – Θέσεις
Περιφέρειας Αττικής.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής: idpros@patt.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε [5] ημέρες,
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο
πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ.Καραβάνα Κλειώ (e-mail:
kkaravana@patt.gov.gr, τηλ.2132065081, Μαθιού Ζωή (e-mail: zmathiou@patt.gov.gr,
τηλ.2132065831) και Κουμπούρα Χριστίνα (e-mail: chkoumpoura@patt.gov.gr, τηλ.2132065863).

E. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων
ανά ειδικότητα σύμφωνα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της ανεργίας
(εφόσον διαθέτουν). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία
υποψήφιος.

ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr, στη διαδρομή: Ενημέρωση
– Θέσεις Εργασίας – Θέσεις Περιφέρειας Αττικής.

Ζ. ΠΡΌΣΛΗΨΗ
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Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 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.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το “Ειδικό Παράρτημα” αυτής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
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