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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Μαρούσι,  01-03-2023 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ. : 183 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.) 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 85    
Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι     
Τηλ.: 210-8056314-5  
E-mail: keda@maroussi.gr  
                                                       
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2023 

για την πρόσληψη προσωπικού                                                                                               

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α’/15-1-2021), όπως 
ισχύει. 

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.Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων 
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει. 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 167 Α’). 

5.Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166 Α’). 

6.Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: ΨΟΠΣ465ΤΒΞ-ΥΒ4
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.03.01 13:07:12
EET
Reason:
Location: Athens



Σελίδα 2 από 6 

7.Την υπ’ αριθμ. 1/21-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ64Ο465ΤΒΞ-ΥΟ9) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 
του Ν. 4829/2021». 
8.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 Εγκριτική Απόφαση 
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α’), όπως  ισχύει. 

9.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41989/23-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2022 κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του ν.4829/20211». 

10.Την υπ’ αριθ. 52/09-09-2022 (ΑΔΑ:Ω3ΡΗ465ΤΒΞ-Ψ0Θ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για τον καθορισμό των ειδικοτήτων των εγκεκριμένων, μέσω ΠΥΣ, θέσεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, με 
σκοπό την πρόσληψή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 και με κάλυψη 
της δαπάνης μισθοδοσίας από ιδίους πόρους». 

11.Tην σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 1337/τ.Β’/2-7- 
2016) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3329/τ.Β’/22-9-2017) και ισχύει. 

12.Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης, όπως η τροποποίησή του 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 14/14-02-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης, που ομοίως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 55/11-03-2020 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου και τον Κανονισμό Προσωπικού της 
Επιχείρησης, όπως η τροποποίησή του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 18/26-02-2020 
Απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που ομοίως εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. 56/11-03-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου. 

13.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/12-1-2023 Βεβαίωση του Διευθυντή  και Προϊσταμένου  
Οικονομικών Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αμαρουσίου περί ύπαρξης 
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της 
παρούσας Ανακοίνωσης. 

14.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/12-1-2023 Βεβαίωση του Προέδρου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Αμαρουσίου περί ύπαρξης κενών θέσεων.  

15.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 68/30-1-2023 έγγραφο του Προέδρου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Αμαρουσίου περί τεκμηρίωσης του πρόσθετου προσόντος της γνώσης 
Η/Υ για τον κωδικό θέσης 101. 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  
συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου 
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

100 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

 
 

8 μήνες 1 

101 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 

8 μήνες 1 

102 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

 

 
8 μήνες 1 

103 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 
8 μήνες 2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)  ή Βιομηχανικής Διοίκησης  και Τεχνολογίας 
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε 
μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας 
Οικονομικής ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και 
Τουρισμού ή Διοίκησης Τουρισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing) ή Λογιστικής και 
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση 
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προϊόντων ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης  ή 
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή 
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - 
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 
ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή 
Γραφιστικής με κατευθύνσεις α) Γραφιστικής ή β) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 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) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, 

102 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 
212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

103 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 
4765/2021). 

 
 

Οι υποψήφιοι/ες  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και 
κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος 
της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό 

φορέα. 

 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά keda@maroussi.gr (η αίτηση  υπογεγραμμένη  με    
φυσική υπογραφή και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf), είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (οδός Βασ. 

Σοφίας, αριθ. 85, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, 1ος όροφος, απευθύνοντας, υπόψιν κ. Χρήστου 

Ρεπαπή (τηλ. επικοινωνίας: 210-8056314-5). 
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Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενων 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της  
ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία και στον 
διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (keda.com.gr), καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων 
του Δήμου Αμαρουσίου και στο διαδικτυακό του τόπο (www.maroussi.gr), εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στις 
τοπικές εφημερίδες, ήτοι από την Παρασκευή 03-03-2023 και για δέκα (10) 
ημέρες, έως και τη Δευτέρα 13-03-2023.  
 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να 
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν 
γίνονται δεκτές. 

Η  αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής 
συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται 
να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή 
ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των 
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Επιχείρηση 
στην ανωτέρω διεύθυνση και στο διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης:  keda.com.gr, β) 
στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr, γ) στο δικτυακό τόπο 
του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ, δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: 

Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω 

της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ. 
 
Κριτήρια Κατάταξης 
 
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα 
και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα 
κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια: 
 
α. Χρόνος ανεργίας. 
β. Πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. 
γ. Τρίτεκνος γονέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. 
δ. Μονογονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. 
ε. Ανήλικα τέκνα.  
στ. Τίτλοι σπουδών. 
ζ. Εμπειρία. 
η. Αναπηρία υποψηφίου.  
θ. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου. 
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Διαδικασία Πρόσληψης 
 
1. Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό 
τόπο του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr, στο διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης:  
keda.com.gr και  στα Γραφεία της Επιχείρησης. Οι πίνακες προσληπτέων αναρτώνται και 
στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 
2. Κατά των ανωτέρω πινάκων  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον 
του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό 
τόπο του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr και στο διαδικτυακό τόπο της 
Επιχείρησης:  keda.com.gr.  Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή 
παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €).  
3. Οι επιτυχόντες προσλαμβάνονται από την Επιχείρηση αμέσως μετά από την κατάρτιση 
των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο 
του Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση αναμόρφωσης των πινάκων, βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π., 
που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, απολύονται οι μη δικαιούμενοι να 
προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που 
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται 
είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. είτε λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 
4. Για την πρόσληψη του προσωπικού καταρτίζεται Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου μεταξύ της Επιχείρησης και του κάθε προσληπτέου.  
 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες από μία (1) φορά. 
Ολόκληρη η Ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και το Ειδικό Παράρτημα: 
(Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «01-02-2023» θα αναρτηθούν, 
στο κατάστημα της Επιχείρησης, στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος του Δήμου Αμαρουσίου, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου 
Αμαρουσίου: www.maroussi.gr και στο διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης:  keda.com.gr 
καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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