
 

Σελίδα 1 από 13 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ            Αριθμ.Πρωτ.020740/24-01-2018 
           
               
      
      
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» 

 
 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 

4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31.10.2016). 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/7.7.2016). 
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7. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 

ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 

854/τ.Β΄/30.3.2016). 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3295/23.12.2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 

«Ένταξη της πράξης “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές 

Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά)” με Κωδικό ΟΠΣ 5001891 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020“». 

9. Τις  υπ’ αριθμ. 1274 και 1955/2017  αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αθηναίων με θέμα  την πρόσληψη επτά (7)  ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

10. Τις με αρ.πρωτ. 81390/29219/11-10-2017 και 108729/38269/04-01-2018 αποφάσεις 

του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττική για τον έλεγχο νομιμότητας των 

ανωτέρω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  

11. Το Σχέδιο Απόφασης Δημάρχου υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «“Λοιπές 

δράσεις των 2 Παραρτημάτων ΚΕΜ”  της Πράξης “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας 

Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ & 1 Παράρτημα Ρομά)” με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001891 

12. Την υπ’ αριθμ πρωτ..013408/16-01-2018  βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικών του 

Δήμου Αθηναίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 

του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 
 

  Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά με επτά (7) ατόμα για την 
υλοποίηση των παράλληλων δράσεων κοινωνικής ένταξης των Κέντρων 
Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο του Υποέργου ΙΙ “Λοιπές δράσεις των 2 
Παραρτημάτων ΚΕΜ”  της Πράξης “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου 
Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ & 1 Παράρτημα Ρομά)” με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001891, στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. 
Αττικής, 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): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 

Δήμος Αθηναίων 
 

Για τη στελέχωση των 
Διευρυμένων Κέντρων 

Κοινότητας  
(Κέντρων Ένταξης 

Μεταναστών) 

Αθήνα ΠΕ Φιλόλογων 

Από υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες με 

δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης  ανάλογα με τις 

ανάγκες του προγράμματος, 

μέχρι την ολοκλήρωση του 

Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020) 

2 

101 

Δήμος Αθηναίων 
 

Για τη στελέχωση των 
Διευρυμένων Κέντρων 

Κοινότητας  
(Κέντρα Ένταξης 

Μεταναστών) 

Αθήνα 
ΠΕ  Αγγλικής Γλώσσας  

 

Από υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες με 

δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης  ανάλογα με τις 

ανάγκες του προγράμματος, 

μέχρι την ολοκλήρωση του 

Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020) 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

102 

Δήμος Αθηναίων 
 

Για τη στελέχωση των 
Διευρυμένων Κέντρων 

Κοινότητας  
(Κέντρων Ένταξης 

Μεταναστών) 

Αθήνα ΠΕ Θεατρολόγων 

Από υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες με 

δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης  ανάλογα με τις 

ανάγκες του προγράμματος, 

μέχρι την ολοκλήρωση του 

Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020) 

1 

103 

Δήμος Αθηναίων 
 

Για τη στελέχωση των 
Διευρυμένων Κέντρων 

Κοινότητας  
(Κέντρων Ένταξης 

Μεταναστών) 

Αθήνα ΠΕ Πληροφορικής  

Από υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες με 

δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης  ανάλογα με τις 

ανάγκες του προγράμματος, 

μέχρι την ολοκλήρωση του 

Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020)) 

1 

104 

Δήμος Αθηναίων 
 

Για τη στελέχωση των 
Διευρυμένων Κέντρων 

Κοινότητας  
(Κέντρων Ένταξης 

Μεταναστών) 

Αθήνα 
ΠΕ  Επαγγελματικών 

Συμβούλων  

Από υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες με 

δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης  ανάλογα με τις 

ανάγκες του προγράμματος, 

μέχρι την ολοκλήρωση του 

Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020) 

1 

105 

Δήμος Αθηναίων 
 

Για τη στελέχωση των 
Διευρυμένων Κέντρων 

Κοινότητας  
(Κέντρων Ένταξης 

Μεταναστών) 

Αθήνα ΠΕ Συμβούλων Δημοσιότητας 

Από υπογραφή της σύμβασης 

και για δώδεκα (12) μήνες με 

δυνατότητα παράτασης ή 

ανανέωσης  ανάλογα με τις 

ανάγκες του προγράμματος, 

μέχρι την ολοκλήρωση του 

Φυσικού Αντικειμένου (31-1-

2020) 

1 

 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής 

Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − 
Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) 
ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου), πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .  

2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή πιστοποιημένη εκπαίδευση/επιμόρφωση σε θέματα 

διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. 
4. Επαγγελματική εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους, στη διδασκαλία της ελληνικής ως 

δεύτερης ξένης γλώσσας σε ενήλικες. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):  
1. Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής 

Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − 
Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) 
ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου), πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής .  

2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
 

101 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1.Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή 

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  
2.Εμπειρία διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες. 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):  
  Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή 

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου 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.  

 
2. Εμπειρία σε οργάνωση θεατρικών δρώμενων και προγραµµάτων διαπολιτισµικών 

δράσεων, που αφορούν κατά προτεραιότητα µετανάστες, πρόσφυγες και δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας ή Εμπειρία σε σχετικά προγράμματα διαπολιτισμικών δράσεων 
για παιδιά και εφήβους. 

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):  
1.Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου 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.  
2.Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):  
Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου 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.  
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης 
των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής του Ε.Α.Π. ή του Προγράμματος 
Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή 
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  

2. Εμπειρία διδασκαλίας εκμάθησης χειρισμού Η/Υ σε ενήλικες. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):  

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης 
των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πληροφορικής του Ε.Α.Π. ή του Προγράμματος 
Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

1. Πτυχίο Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) με 

ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης ή 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 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. 
ημεδαπής ή αλλοδαπής 

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
3. Πιστοποιημένη  γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
4. Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο που αφορά συμβουλευτική εργασίας και 

επαγγελματικό προσανατολισμό 
5. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):  

1. Πτυχίο Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) με 

ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ή δίπλωμα 
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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 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. 
ημεδαπής ή αλλοδαπής 

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
3. Πιστοποιημένη  γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
4. Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο που αφορά συμβουλευτική εργασίας και 

επαγγελματικό προσανατολισμό 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):  

1. Πτυχίο Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) με 

ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης ή 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 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. 
ημεδαπής ή αλλοδαπής 

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
3. Πιστοποιημένη  γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας και 

ΜΜΕ ή δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. 
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
4. Επαγγελματική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε συναφές αντικείμενο 

απασχόλησης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό 
αντικείμενο της προκηρυσσόµενης θέσης.  
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα):  
1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας και ΜΜΕ 

ή δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. 
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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Αντικείμενο του έργου: 
 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100, ΠΕ Φιλόλογων 
Ο/Η Φιλόλογος αναλαμβάνει το έργο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων 
ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και σε δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας. Συνεργάζεται με τον Κοινωνικό Λειτουργό-Συντονιστή των 
παράλληλων δράσεων των ΚΕΜ καθώς και με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου για 
τον προγραμματισμό και υλοποίηση των μαθημάτων. 
Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται: 

 Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μαζί με γνώσεις ελληνικής ιστορίας και 
πολιτισμού στους/στις ωφελούμενους των ΚΕΜ, βάσει των προδιαγραφών των 
επιπέδων γλωσσομάθειας.  

 Συγγραφή ατομικών-εκπαιδευτικών σχεδίων διδασκαλίας, ανάλογα με τις 
διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, ωφελουμένων. 

 Τήρηση παρουσιολογίου παρακολούθησης των μαθημάτων των εκπαιδευόμενων. 
 Συμμετοχή στη δημιουργία τμημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων και διαμορφωμένα 
ανάλογα με το επίπεδο και τις ικανότητες της ομάδας στόχου (τμήματα αρχαρίων, 
τμήματα προχωρημένων) και βάσει των αναγκών που θα προκύψουν κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος.  

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μαθημάτων της 
ελληνικής γλώσσας (σύνταξη σχετικών ερωτηματολογίων). 

 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101, ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας  

Ο/Η Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας αναλαμβάνει το έργο της διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας στόχου. Συνεργάζεται με τον Κοινωνικό 
Λειτουργό-Συντονιστή Παράλληλων Διαπολιτισμικών Δράσεων καθώς και με την Δ/νση 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον προγραμματισμό των μαθημάτων. 

Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται: 

 Διδασκαλία ξένης γλώσσας.  

 Συγγραφή ατομικών-εκπαιδευτικών σχεδίων διδασκαλίας, ανάλογα με τις 
διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, ωφελουμένων. 

 Τήρηση παρουσιολογίου παρακολούθησης των μαθημάτων των εκπαιδευόμενων. 

 Συνοδεία των εκπαιδευόμενων σε επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, καθώς επίσης και συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, στα πλαίσια του προγράμματος. 

 Δημιουργία τμημάτων με διδασκαλία μαθημάτων προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των συμμετεχόντων και διαμορφωμένα ανάλογα με το επίπεδο και τις 
ικανότητες της ομάδας στόχου (τμήματα αρχαρίων, τμήματα προχωρημένων).  

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μαθημάτων της 
ξένης γλώσσας (σύνταξη σχετικών ερωτηματολογίων). 

 Συνδρομή στην ξενόγλωσση έκδοση ενημερωτικών ανακοινώσεων και οδηγιών προς 
τους ωφελούμενους. 

 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102, ΠΕ Θεατρολόγων 
Ο/Η υπεύθυνος/η καλλιτεχνικής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων 
συνεργάζεται με τον Κοινωνιολόγο-Συντονιστή Παράλληλων Δράσεων και τον Νηπιαγωγό 
του προγράμματος. 
Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται: 

 Οργάνωση θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ως παιδαγωγικό 
μέσο για την ενίσχυση και σε μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωση των αλλοδαπών 
παιδιών, εφήβων και νέων στην ελληνική κοινωνία (σχολείο κλπ.).  

ΑΔΑ: 6ΩΜΞΩ6Μ-0ΕΘ
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 Δημιουργία κοινών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ανάμεσα σε ημεδαπούς και 
αλλοδαπούς στο πλαίσιο διαπολιτισμικής επαφής και δράσεων. 

 Σύνταξη παρουσιολογίων / ερωτηματολογίων σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική 
αποτίμηση της συμμετοχής στις δραστηριότητες. 

 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103, ΠΕ  Πληροφορικής 
 
Ο/Η Ειδικός πληροφορικής συνεργάζεται με τον Κοινωνικό Λειτουργό – Συντονιστή καθώς 
και με την Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης . 
Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται: 

 Εκτέλεση μαθημάτων-σεμιναρίων χρήσης Η/Υ. 

 Πληροφοριακή υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου. 
 
 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104, ΠΕ Επαγγελματικών Συμβούλων   
Ο/Η Επαγγελματικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη για την παροχή επαγγελματικών 
συμβουλών στους μετανάστες και πρόσφυγες. Συνεργάζεται με τον Κοινωνιολόγο- 
Συντονιστή Διαπολιτισμικών Δράσεων. 
Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται: 

 Η παροχή συμβουλευτικής που θα μπορεί να παρέχεται εξατομικευμένα ή ομαδικά 
αν υπάρχει ανάγκη (συγκρότηση τμημάτων). 

 Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, συλλογής, οργάνωση και παροχή 
πληροφοριακού υλικού ικανού να καλύψει τις ανάγκες/αιτήματα των 
εκπαιδευομένων στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 

 Επικοινωνία με άλλους φορείς-υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την 
αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπομπή των 
εκπαιδευόμενων στις κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές. 

 Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε με θέματα που αφορούν γενικότερα 
στη διευκόλυνση εισόδου των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας όπως 
πρόσκληση επαγγελματιών, ημέρες καριέρας κ.λ.π. 

 
 
 
 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105, ΠΕ Σύμβουλων  Δημοσιότητας   

Ο/Η Σύμβουλος Δημοσιότητας, αναλαμβάνει την εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδίου για 
την προβολή των δράσεων του Υποέργου ΙΙ  «Λοιπές δράσεις των 2 Παρατημάτων των 
ΚΕΜ» της Πράξης «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 
2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001891.  

Στα καθήκοντα του περιλαμβάνονται: 
 

 Υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας προς κοινωνικούς φορείς, 
Δημόσιους φορείς, ΜΜΕ, Μεταναστευτικούς Συλλόγους, ΜΚΟ, Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών, Φορείς-Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης, Αιρετούς, 
Άρχοντες κ.λ.π. των δράσεων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια υλοποίησης του 
Υποέργου Ι & ΙΙ. 

 Ενημέρωση των εν δυνάμει ενδιαφερομένων/ωφελουμένων ώστε να επιτευχθεί η 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ωφελουμένων. 

 Γνωστοποίηση του Προγράμματος και πληροφόρηση γύρω από τους βασικούς 
άξονες δράσης και τους στόχους του. 

 Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας 
σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις 
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εξαιτίας της ξενοφοβίας και του ρατσισμού καθώς και η ενεργός συμμετοχή της στο 
Πρόγραμμα. 

 Την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς. 
 Την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συνέργειας των δράσεων δημοσιότητας και 

ευαισθητοποίησης. 
 Την διάχυση των αποτελεσμάτων της κάθε δράσης. 
 Ενημέρωση των ωφελουμένων βάσει των χαρακτηριστικών κάθε επικοινωνιακού 

στόχου (γλώσσα, ηλικία κλπ), προσεγγίζοντας τον κάθε φορά με ειδικές 
επικοινωνιακές ενέργειες και επικοινωνιακά εργαλεία (είδος μέσου επικοινωνίας, 
εμβέλεια μέσου επικοινωνίας τοπικό, εθνικό κ.λ.π.). 

 Εκτέλεση ενεργειών προώθησης των δράσεων, και της διαφημιστικής προβολής 
τους μέσω του γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου, της ιστοσελίδας του Δήμου, 
έντυπο ενημερωτικό υλικό κλπ. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής μέσω εκστρατείας από 
τα ΜΜΕ (π.χ. Δημοτική Ραδιοφωνία «Αθήνα 9,84»), και διοργάνωση ημερίδας για 
την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος π.χ. πλήθος 
συμμετεχόντων, αριθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων κ.α. 

 Ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενημερωτικής δράσης που 
αφορούν τα προγράμματα. 

Τα επικοινωνιακά εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση 
δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης μπορεί να είναι: 

 Έντυπο υλικό (έκδοση Οδηγών, δημοσιεύσεις σε ελληνικές εφημερίδες, εφημερίδες 
μεταναστών, φυλλάδια, επιστολές κλπ). 

 Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις μέσω των ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ). 

 Εκδηλώσεις (ημερίδες, εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια, κινητές μονάδες ενημέρωσης 
κλπ.). 

     Ηλεκτρονικό υλικό (DVD, βίντεο, ιστοσελίδα, δικτυακή πύλη κλπ). 
 

    

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

 

 

 

Αμοιβή των αναδόχων: 

 
 Για τους ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100, 101,102,103 και 104: 
Το έργο θα παρέχεται, σε ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, με ωριαία 
αποζημίωση 16,00€   με τις συνολικές απολαβές να μην υπερβαίνουν τα 1.280€ μηνιαίως, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 
 

 Για τον ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 105, ΠΕ Σύμβουλος Δημοσιότητας 

Το έργο θα παρέχεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕΜ και του υποέργου των παράλληλων 
δράσεων και ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος, με  μηνιαία απολαβή 1.280€ 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

 

ΑΔΑ: 6ΩΜΞΩ6Μ-0ΕΘ



 

Σελίδα 10 από 13 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 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 

μονάδες 0 0 0 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
 

        2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 … … 

μονάδες 20 40 60 80 100 … … 

 
        3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες) 
 

        4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες) 
 

        5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 37 38 39 40 και άνω 

μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 … 555 570 585 600 
 

 

 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης 
έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως που παρασχέθηκαν σε 
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική 
ένταξη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

100,101, 102, 103, 104, 
105 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοίνωσης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)  για τις 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 
Κοινότητας, Δομές Αστέγων» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, στοιχείο 13 

 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 
αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ(ΣΜΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 
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ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ 
ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω 
Παραρτήματος.  
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ 
ΑΣΤΕΓΩΝ”» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να 
δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, 
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) 
η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσης 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές 
Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» και τα Ειδικά 
Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22.01.2016» και (Α2) 
Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «26.10.2017»]. να γίνει στο χώρο των 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η 
υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ και να 
την υποβάλουν, 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:: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, 
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου 
Προσωπικού υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. Επικοινωνίας Τμήματος Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου: 210.52.77.450, 210.52.77.452, 210.52.77.480, 210.52.77.482 και 
210.52.77.484). 
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 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, 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.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων  από την  υπηρεσία 
μας στην ανωτέρω διεύθυνση.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 
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Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει 
των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της 
ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή 
για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 
ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) 
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από 
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα 
προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα, 
αναπηρία του αιτούντος και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε 
συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική 
ένταξη). 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος 
ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 
δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικων ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) 
και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων 
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 
 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων 
μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 
παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους 
της υπηρεσίας.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η 
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην υπηρεσία μας. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 
υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση 
των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη 
των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας , ενώ λύεται η σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της 
νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την 
απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούμενοι που 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 επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 
πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
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υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 
Ανακοίνωσης  Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες 
δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”», 
το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης 

δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα 

προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό , στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) 
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22.01.2016» και (Α2) Απόδειξης 
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «26.10.2017», μέσω του δικτυακού τόπου του 
Δήμου Αθηναίων (www.cityofathens.gr).  

                                                                  

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ 
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