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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             Α.Π. 137245/22-06-2020 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ  1/2020 ΜΔ Α.Π. 067587/24-03-2020 

γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη  

(γηα όζν πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο δεκφζηαο πγείαο απφ ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο, θαη 

πάλησο φρη πέξαλ ηεο 30εο Ινπλίνπ 2020), ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο 

«πλδπαζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο 

θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο» γηα ην Τπνέξγν 1 «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη 

πκβνπιεπηηθήο γηα Δπάισηεο Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζε Πνιπδύλακα 

Κέληξα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» ηνπ Δ.Π. «Αηηηθή 2014-2020» 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ) 

 
                                               
                                            Ο ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 

 
 
                                             Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά 
ζαξάληα (40) αηόκσλ γηα ηελ πινπνίεζε  ηνπ Τπνέξγνπ 1 «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο 
Τγείαο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα Δπάισηεο Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο ζε 
Πνιπδύλακα Κέληξα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» ηεο Πξάμεο «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο 
Τγείαο θαη πκβνπιεπηηθήο γηα Δπάισηεο Οκάδεο Καηνίθσλ ηεο Αζήλαο» ζην Γήκν 
Αζελαίσλ, πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, ηόπν 
απαζρόιεζεο, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε 
ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Σόπνο 

Απαζρόιεζεο  
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΠΑΙΓΙΑΣΡΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

102 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΠΑΙΓΙΑΣΡΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

103 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

104 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

105 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

106 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ
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ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟ 
 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

108 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΟ 
 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

109 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

110 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

111 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ  
ΓΔΝΙΚΟ ΙΑΣΡΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

112 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ  
ΓΔΝΙΚΟ ΙΑΣΡΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 
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ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
 ΓΔΝΙΚΟ  ΙΑΣΡΟ  

ή  
ΠΑΘΟΛΟΓΟ 

 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

 
1 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ
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ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ  
ΓΔΝΙΚΟ  ΙΑΣΡΟ 

 ή  
ΠΑΘΟΛΟΓΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

115 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΦΤΥΙΑΣΡΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 
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ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΦΤΥΙΑΣΡΟ  

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

117 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ  

 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 
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ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ 

 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 
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ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ 

 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

120 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ 
ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 
θαη ελ ειιείςεη απηώλ  

ΣΔ 
ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ



 

Σειίδα 5 απφ 15 

 
 

121 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ 
ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ  
θαη ελ ειιείςεη απηώλ  

ΣΔ 
ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

2 

122 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΣΔ 
ΔΠΙΚΔΠΣΗ/ΣΡΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1 

123 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΣΔ ΜΑΙΔΤΣΗ/ΜΑΙΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

124 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΣΔ 
ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ

/ΣΡΙΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

125 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

2 

126 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

2 

127 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ/ΣΔ ΣΔΛΔΥΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ 

 & ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

3 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ



 

Σειίδα 6 απφ 15 

128 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ/ΣΔ ΣΔΛΔΥΟ 
ΤΠΟΓΟΥΗ  

& ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

2 

129 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΝΟΜΙΚΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

130 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΝΟΜΙΚΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

131 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΔΙΓΙΚΟ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

132 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΔΙΓΙΚΟ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗ
ΣΑ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

 
133 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΟΛΧΝΟ 
1

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΔΡΓΑΙΑΚΟ/Η 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

134 

 
 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ/ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ 
ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 

ΤΓΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ 
(ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΝΔΟΤ 
ΚΟΜΟΤ 2

ε
 ΓΚ) 

ΠΔ ΔΡΓΑΙΑΚΟ/Η 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

Από ηελ 
ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη 
γηα δηάξθεηα 

ηζόρξνλε κε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
ήηνη 31-07-2021 

1 

 
 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ



 

Σειίδα 7 απφ 15 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101,102 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Παηδηαηξηθήο,  
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

103,104 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ)Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Μαηεπηηθήο 
Γπλαηθνινγίαο,  
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

105,106 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Καξδηνινγίαο,  
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

107,108 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Οδνληηαηξηθήο  ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ 
Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο Οδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ Οδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, θαη  
γ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Οδνληηαηξηθνχ Σπιιφγνπ. 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ



 

Σειίδα 8 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

109,110 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Οθζαικνινγίαο,  
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

111,112 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Γεληθήο Ιαηξηθήο,  
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

 

113,114 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Γεληθήο Ιαηξηθήο ή 
Παζνινγίαο ή Δζσηεξηθήο Παζνινγίαο,  
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

115,116 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο,  
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ



 

Σειίδα 9 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

117 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Οξζνπεδηθήο ή 
Οξζνπεδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο ή Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο,   
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

118,119 

 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  
γ) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Ιαηξηθήο εηδηθφηεηαο Γεξκαηνινγίαο -
Αθξνδηζηνινγίαο,  
δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη  
ε)Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, 
απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ 
Υπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

120,121 

Κύξηα Πξνζόληα: 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ννζειεπηηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ 
Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) ΄Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηηθήο ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Ννζειεπηή θαη 
γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία 
λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο  ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ 
Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε 
Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά, ε 
νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ 
έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004.  
 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο  δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 

πξνζόληα) 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ



 

Σειίδα 10 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΤΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) 
ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ 
ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηνχ- Ννζειεχηξηαο ή βεβαίσζε φηη 
πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 
Ννζειεπηνχ- Ννζειεχηξηαο  θαη  
γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ),ε νπνία 
λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο  ζηελ έλσζε Ννζειεπηψλ 
Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Έλσζε 
Ννζειεπηώλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε νπνία 
είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή 
ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004.  

 

122 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Δπηζθεπηψλ θαη Δπηζθεπηξηψλ Υγείαο ή Γεκφζηαο 
Υγείαο θαη Κνηλνηηθήο Υγείαο - Κνηλνηηθήο Υγείαο ΤΔΙ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα  πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) 
ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ 
ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
 β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δπηζθεπηψλ- Δπηζθεπηξηψλ Υγείαο ή βεβαίσζε 
φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
Δπηζθέπηε - Δπηζθέπηξηαο Υγείαο, 
 γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιφγνπ Δπηζθεπηψλ Υγείαο 
(Π.Σ.Δ.Υ.), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ Π.Σ.Δ.Υ. γηα 
φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 1 παξ. 5 ηεο Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Δ.Κ. 
3477/Β΄/23.12.2014). 

123 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Μαηεπηηθήο ΤΔΙ  ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα  
πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζφηηκνο 
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
 β)΄Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μαηψλ - Μαηεπηψλ ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο 
ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Μαηψλ – Μαηεπηψλ,  
 γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηνπ Σπιιφγνπ Δπηζηεκφλσλ Μαηψλ- Μαηεπηψλ, ε νπνία λα 
είλαη ζε ηζρχ (Β.Γ. 206/16.2.1966, ΦΔΚ Α'/50/1966). 

124 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ΤΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) 
ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ 

ΑΔΑ: 6ΞΒΡΩ6Μ-ΡΟΖ



 

Σειίδα 11 απφ 15 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
 β) ΄Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπζηθνζεξαπεπηή ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο 
ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Φπζηθνζεξαπεπηή, 
γ) Σαπηόηεηα κέινπο ηνπ Παλειιήληνπ Σπιιφγνπ Φπζηνζεξαπεπηψλ (Π.Σ.Φ), ε 
νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ 
έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3599/2007 ή 
Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ Π.Σ.Φ γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε 
νπνία ηζρχεη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο πνπ εθδφζεθε ή Βεβαίσζε αλαλέσζεο 
εγγξαθήο ζηνλ Π.Σ.Φ. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

125,126 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Χπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο κε 
εηδίθεπζε ζηελ Χπρνινγία (γηα απνθνίηνπο έσο 31/12/1993 πνπ πιεξνχζαλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.991/1979 (Α΄278), φπσο ηζρχεη), ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β)  Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Χπρνιφγνπ ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Χπρνιφγνπ. 

127,128 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Χπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο κε 
εηδίθεπζε ζηελ Χπρνινγία (γηα απνθνίηνπο έσο 31/12/1993 πνπ πιεξνχζαλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.991/1979 (Α΄278), φπσο ηζρχεη), ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ 
Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, θαη 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Χπρνιφγνπ ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο 
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Χπρνιφγνπ,  

ή 
Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 
Ιζηνξίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή  
Ιζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο 
Γηνίθεζεο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθφηεηαο  

ή 
α)Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε 
θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη  Πνιηηηθήο 
Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε  Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΙ ή ην 
νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
 ή Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΤΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
δίπισκα Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ  ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΔΙ ή Πξνγξακκάησλ  Σπνπδψλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) 
ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ 
ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο,  
β) Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 
ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, 
γ) Ταπηφηεηα κέινπο ηνπ Σπλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο  (ΣΚΛΔ), 
ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο – ππνβνιήο εηήζηαο δήισζεο 
ζηνηρείσλ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ζηνλ ΣΚΛΔ (άξζξν 78 & 110 ηνπ λ.4488/2017 
(Α΄137), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ 
έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο.  

129,130 

Πηπρίν ή δίπισκα Ννκηθήο  ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο 
(Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

131,132 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο  ή  Ιζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο 
Γηνίθεζεο θαη  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ΑΔΙ  ή  
Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 
κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο 
Γηνίθεζεο  θαη Τερλνινγίαο (πξψελ Τερλνινγίαο θαη Σπζηεκάησλ Παξαγσγήο)  ή 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
(ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 1996-1997) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Σπνπδψλ (απφ Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ 
θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ)κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ή 
Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Σπνπδψλ ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ  ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ θαη 
Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Οξγαληζκψλ  ή   Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Τξνθίκσλ   
ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη 
Σηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ  (Marketing)  ή Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή 
Λνγηζηηθήο Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη 
Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ 
Πξντφλησλ  ή Ναπηηιηαθψλ Σπνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ 
Υπεξεζηψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο  ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Τνπξηζκνχ 
ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 
κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Τξνθίκσλ) 
ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο 
Αζιεηηζκνχ  ή Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή Σηαηηζηηθήο ή 
Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 
Δπηζηήκεο ή   Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - Φξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Μαζεκαηηθψλ  ή Μαζεκαηηθψλ Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε Σηαηηζηηθήο θαη 
Αλαινγηζηηθψλ-Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Τερλνινγίαο θαη 
Σπζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Τξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΙ ή 
ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
 
β)Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ζε ζέκαηα 
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.  
 

133,134 

α)Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 
κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο 
Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο (πξψελ Τερλνινγίαο θαη Σπζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή 
Βαιθαληθψλ Σιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ Σπνπδψλ ή Βαιθαληθψλ Σπνπδψλ ή 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ 
Σπνπδψλ  (απφ Μάην ηνπ 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 
Σπνπδψλ) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ Σπνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ Σπνπδψλ ή Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Σπνπδψλ ή 
Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ Σρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  ή 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  ή Γηνίθεζεο Τερλνινγίαο  ή Γηνηθεηηθήο 
Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ή Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Γηνίθεζεο ή 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Τξνθίκσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο 
Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο  θαη Σηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ 
(Marketing) ή Ιζηνξίαο-Αξραηνινγίαο-Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληνινγίαο ή 
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 
Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε: α) Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο β) Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε 
θαηεχζπλζε  Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο  ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή 
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο  ή Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο  ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ιζηνξίαο ή Κνηλσληθήο θαη 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο 
Λεηηνπξγηψλ  ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ 
ή Μεζνγεηαθψλ Σπνπδψλ κε θαηεπζχλζεηο :α) Γισζζνινγίαο Ννηηναλαηνιηθήο 
Μεζνγείνπ είηε β) Γηεζλψλ Σρέζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή Ναπηηιίαο θαη 
Δπηρεηξεκαηηθψλ Υπεξεζηψλ ή Ναπηηιηαθψλ Σπνπδψλ ή Ννκηθήο ή Οηθνλνκηθήο 
Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ  ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Τνπξηζκνχ ή Οξγάλσζεο θαη 
Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Τξνθίκσλ) ή  
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ   ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο 
Αζιεηηζκνχ  ή  Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 
ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη 
Ιζηνξίαο ή Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ Σπνπδψλ  
ή  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ Σρέζεσλ  ή Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαη Γηεζλψλ 
Σρέζεσλ (απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ 
Σρέζεσλ) ή Τερλνινγίαο θαη Σπζηεκάησλ Παξαγσγήο  ή Σηαηηζηηθήο ή 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

 

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ-
Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Σηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο  ή 
Μαζεκαηηθψλ κε θαηεχζπλζε Σηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ-
Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Τξαπεδηθήο 
Γηνηθεηηθήο ή Χπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο κε 
εηδίθεπζε ζηελ Χπρνινγία ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ 
Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ Δπηινγήο (ΠΣΔ) 
ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ  ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο  ζηε Σπκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ 
Δπαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή/θαη ζηελ Σπκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ 
Δπαλαπξνζαλαηνιηζκφ αλέξγσλ ή εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή/θαη ζηε 
Σπκβνπιεπηηθή αλαδήηεζεο εξγαζίαο ή/θαη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ 
έληαμε/επαλέληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 
 
 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηώλ.         
 

 
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
(soxproslipsi@athens.gr). 

Τν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεη ην 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

Η αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ε ζρεηηθή ηπρόλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) 
πνπ ζα απνζηαινύλ κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα 
εκθαλίδνληαη ππνγεγξακκέλεο, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο ή 
ππεύζπλεο δειώζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κόλν 
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ). Η ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 
πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε 
αθύξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ζην δηθηπαθό ηόπν απηνχ 
(www.cityofathens.gr), εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο 
ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 
εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  
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Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ α) ζην δηθηπαθφ ηφπν 
ηεο ππεξεζίαο καο (www.cityofathens.gr) β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΣΔΠ (www.asep.gr) 
θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  
Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά 
ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΣΔΠ θαη 
απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – 
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ. 

Σα θσιύκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρόιεζεο θαζώο θαη ηνπ Π.Γ. 164/2004  ΓΔΝ 
ΤΦΙΣΑΝΣΑΙ ζηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ή έξγσλ ηεο παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994.  

 
 

Ο  
ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
 

      
 
    ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ          
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