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Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων  
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 
Ταχ. ∆/νση: Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου                             Αθήνα, 25.10.2010 
Ταχ. Κώδικας: 106 81                                                                            Αριθµ. Πρωτ.: 24649 
Τηλ.: 210-3898022, 006, 000 
Fax: 210 3898 058 
Email: kethi@kethi.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2010 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας» 
(Κ.Ε.Θ.Ι.)  

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως 

προστέθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. ι΄ και ιστ΄ της ΠΥΣ: 33/27.12.2006, όπως 

ισχύει. 
3. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ.: ∆Ι∆Κ/Φ.35/32434/17.12.2007 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.  
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 42/1994 (Φ.Ε.Κ.33/Α΄/11.03.1994) και τις λοιπές καταστατικές 

ρυθµίσεις του Κ.Ε.Θ.Ι. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1835/1989 (Φ.Ε.Κ.76/Α΄/14.03.1989) «Σύσταση 

Υπουργείου Τουρισµού και ρύθµιση θεµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 2266/94 (Φ.Ε.Κ.218/Α΄/13.12.1994) «Έλεγχος 
δηµόσιου τοµέα – Μετατάξεις – Κατάταξη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου. Άλλες ρυθµίσεις» και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του Ν. 2527/97 
(Φ.Ε.Κ.206/Α΄/08.10.1997) «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 
2190/1994 και άλλες διατάξεις» και όπως ακολούθως συµπληρώθηκε από τις 
διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/04.09.2009) 
«Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» και 
όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3858/2010 
(Φ.Ε.Κ. 102/Α΄/01.07.2010) «Προσαρµογή του Ελληνικού δικαίου στο πρότυπο νόµου 
του έτους 1997 για τη “∆ιασυνοριακή πτώχευση’’ της Επιτροπής των Ηνωµένων 
Εθνών για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο και άλλες διατάξεις».   

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθµ. 219/06.02.1995 Απόφασης της 
Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.79/Β΄/07.02.1995) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2/44995/0022/24-8-2001 
(Φ.Ε.Κ.1162/Β΄/06.09.2001) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
22935/25.10.2004 (Φ.Ε.Κ.1622/Β΄/01.11.2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
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Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και ισχύει σήµερα. 

7. Την υπ΄αριθµ. 93090οικ./21.09.2010 (Φ.Ε.Κ. 311/Υ.Ο.∆.∆./22.09.2010) απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων περί ∆ιορισµού 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 

 
8. Την υπ΄ αριθµ. 41504/ΕΥΘΥ 1904/28.08.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & 

Οικονοµικών περί του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Χρηµατοδοτικού 
Μηχανισµού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009 
(Φ.Ε.Κ.1859/Β΄/03.09.2009). 

9. Την από 17.09.2009 υπογραφείσα Σύµβαση Χορήγησης Χρηµατοδότησης (‘’Grant 
Agreement’’) µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Επιτροπής Χρηµατοδοτικού 
Μηχανισµού ΕΟΧ περιόδου 2004 – 2009 για τη χρηµατοδότηση/επιχορήγηση του 
Ανεξάρτητου Έργου µε κωδικό ΧΜ ΕΟΧ EL0070 και τίτλο: «Ελλάδα διεθνές σχολείο 
πολιτισµού και επικοινωνίας». 

10. Το υπ’αριθµ.πρωτ.54637/ΕΥ∆&ΠΤΣ 3975/20.11.2009 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµόσιων 
Επενδύσεων, της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Ενεργοποίηση της Σύµβασης 
για την υλοποίηση του έργου ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 µε κωδ. EL0070 και θέµα: 
«Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισµού και επικοινωνίας». 

11. Την από 01.02.2010 Συµφωνία Συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου «Ελλάδα – 
∆ιεθνές Σχολείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας» µεταξύ του Κ.Ε.Θ.Ι. ως Φορέα 
Υλοποίησης και των επτά (7) συµβαλλόµενων Εταίρων. 

12. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 14394/ΕΥ∆&ΠΤΣ 873/01.04.2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα:  
«Χρηµατοδότηση/Επιχορήγηση του «Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας» ως 
Φορέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές σχολείο 
πολιτισµού και επικοινωνίας» από πόρους του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 – 2009 και του Εθνικού 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων».  

13. Την ένταξη του Έργου: «Ελλάδα ∆ιεθνές Σχολείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας» (κωδ. 
ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070) στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε αριθµό συλλογικής 
απόφασης Ε4198/12.02.2010, τροποποίηση 0 και µε αριθµό Έργου   
2010ΣΕ41980072 µε τίτλο: «Επιχορήγηση Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας για 
το Έργο: ΄΄Ελλάδα ∆ιεθνές Σχολείο Πολιτισµού και Επικοινωνίας». 

14. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 14943/ΕΥ∆&ΠΤΣ 925/08.04.2010 έγγραφο της Προϊσταµένης 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής προς το 
Κ.Ε.Θ.Ι. µε θέµα: «Υπογραφή Απόφασης Υφυπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την υλοποίηση του Έργου EL0070 «Ελλάδα – 
∆ιεθνές σχολείο πολιτισµού και επικοινωνίας» στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 
2004 -2009.    

15. Την υπ΄ αριθµ. 231/14.12.2009/θέµα 1.3 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Κ.Ε.Θ.Ι.  

16. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 24084/11.01.2010 έγγραφο του Κ.Ε.Θ.Ι. προς το Α.Σ.Ε.Π. µε 
θέµα «Αίτηµα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου». 

17. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. ΑΣΕΠ: 1219/16.02.2010 Βεβαίωση ότι οι συµβάσεις µίσθωσης 
έργου δεν υποκρύπτουν σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες. 

18. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 24494/02.09.2010 έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση προς 
έγκριση ή τροποποίηση σχεδίου της υπ΄ αριθµ. πρωτ. Κ.Ε.Θ.Ι.: …/……..2010 
ανακοίνωσης υπ΄αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για σύναψη δώδεκα (12) συµβάσεων µίσθωσης 
έργου, κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του 
Ν. 3812/2009, συνολικής διάρκειας έως έξι (6) µήνες». 
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19. To υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 27457/16.09.2010 έγγραφο της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης 
Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. µε θέµα «Σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου», σύµφωνα µε το οποίο το Κ.Ε.Θ.Ι. εµπίπτει στις διατάξεις της περ. δ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. 206/Α΄/08.10.1997), όπως 
προστέθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 
234/Α΄/28.12.2009), και ως εκ των ανωτέρω η όλη διαδικασία για τη σύναψη των 
συγκεκριµένων συµβάσεων µίσθωσης έργου µε επιστήµονες, στο πλαίσιο 
ερευνητικών, αναπτυξιακών συµβολαίων συγχρηµατοδοτούµενων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων, µπορεί να γίνει απευθείας από το Κ.Ε.Θ.Ι. 
χωρίς την προηγούµενη έγκριση της παρούσας ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π. 

20. Την υπ΄ αριθµ. 234/20.10.2010/θέµα 2α απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Κ.Ε.Θ.Ι. περί εγκρίσεως του σώµατος της παρούσας.  

 
 

Ανακοινώνει 
 
 

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δώδεκα (12) άτοµα για 
την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας, που 
εδρεύει στην Αθήνα του Νοµού Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του 
Έργου (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα διεθνές σχολείο πολιτισµού και 
επικοινωνίας», που χρηµατοδοτείται από πόρους του Χρηµατοδοτικού 
Μηχανισµού Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 
45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
συνολικής διάρκειας έως έξι (6) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα 
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο 
εξής αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΕΠΙΣ 
ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ (ΕΚΟ) – 
∆ΡΑΣΗ 3 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

102 ΑΘΗΝΑ ΠΕ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ – 

∆ΡΑΣΗ 6 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

103 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – 
∆ΡΑΣΗ 2 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

104 ΠΑΤΡΑ ΠΕ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – 
∆ΡΑΣΗ 2 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

105 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – 

6 ΜΗΝΕΣ 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

∆ΡΑΣΗ 2 

106 ΠΑΤΡΑ ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – 

∆ΡΑΣΗ 2 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

107 ΑΘΗΝΑ ΠΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – 

∆ΡΑΣΗ 2 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

108 ΒΟΛΟΣ ΠΕ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – 

∆ΡΑΣΗ 2 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

109 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
ΜΕ Μ∆Ε ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ 
– ∆ΡΑΣΗ 6 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

110 ΑΘΗΝΑ ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ 
ΜΕ Μ∆Ε ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ 
– ∆ΡΑΣΗ 6 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

111 ΑΘΗΝΑ ΠΕ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ 
Μ∆Ε ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΦΥΛΟΥ –  
∆ΡΑΣΗ 6 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

112 ΑΘΗΝΑ ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ 
– ∆ΡΑΣΗ 6 

6 ΜΗΝΕΣ 1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

1. Πτυχίο µιας αναγνωρισµένης από το Κράτος Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή ισότιµο αντίστοιχης Σχολής του εξωτερικού. 

 
2.  Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
 
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
4. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

5. Πιστοποίηση στελέχους Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε 
κοινωνικά ευάλωτες οµάδες από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ).  

102 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου( Ε.Α.Π.) .ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή 
ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
2. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

103 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Φιλολογίας, Φ.Π.Ψ. ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

 
2. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
4. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας. 

104 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Φιλολογίας, Φ.Π.Ψ. ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

 
2. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
4. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης 

γλώσσας. 

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας, Προγράµµατος Ψυχολογίας ή δίπλωµα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

 
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
 
3. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
5. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στη Συµβουλευτική ευάλωτων κοινωνικών 

οµάδων. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµό 1, 2, 3 και 4 (πλην του στοιχείου 5. 
Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στη Συµβουλευτική ευάλωτων κοινωνικών 



Σελίδα 6 από 12 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

οµάδων). 

106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας, Προγράµµατος Ψυχολογίας ή δίπλωµα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

 
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
 
3. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
5. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στη Συµβουλευτική ευάλωτων κοινωνικών 

οµάδων. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµό 1, 2, 3 και 4 (πλην του στοιχείου 5. 
Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στη Συµβουλευτική ευάλωτων κοινωνικών 
οµάδων). 

107 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Κινηµατογράφου της Ανώτατης Σχολής Καλών 

Τεχνών ή Πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Κινηµατογράφου του εξωτερικού 
αναγνωρισµένου από το Κράτος.  

 
2. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
4. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Προγραµµάτων σε θέµατα 

φύλου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµό 1, 2 και 4 (πλην του στοιχείου 3. Καλή 
γνώση Αγγλικής Γλώσσας). 

108 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Κινηµατογράφου της Ανώτατης Σχολής Καλών 

Τεχνών ή Πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Κινηµατογράφου του εξωτερικού 
αναγνωρισµένου από το Κράτος.  

 
2. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
4. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Προγραµµάτων σε θέµατα 

φύλου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµό 1, 2 και 4 (πλην του στοιχείου 3. Καλή 
γνώση Αγγλικής Γλώσσας). 

109 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικών  Επιστηµών ή δίπλωµα Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή 
ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) σε θέµατα φύλου. 
 
3. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
5. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Προγραµµάτων σε θέµατα 

φύλου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµό 1, 2, 3 και 4 (πλην του στοιχείου 5. 
Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Προγραµµάτων σε θέµατα 
φύλου). 

110 1. Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή δίπλωµα Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) σε θέµατα φύλου. 
 
3. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
5. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Προγραµµάτων σε θέµατα 

φύλου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµό 1, 2, 3 και 4 (πλην του στοιχείου 5. 
Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Προγραµµάτων σε θέµατα 
φύλου). 

111 1. Πτυχίο Παιδαγωγικών Τµηµάτων ή Επιστηµών Αγωγής ή δίπλωµα Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή 
ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης( Μ∆Ε) σε θέµατα φύλου. 
 
3. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και  γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
5. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Προγραµµάτων σε θέµατα 

φύλου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα µε αριθµό 1, 2, 3 και 4 (πλην του στοιχείου 5. 
Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Προγραµµάτων σε θέµατα 
φύλου). 

112 1. Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής 



Σελίδα 8 από 12 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή δίπλωµα Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σπουδών της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
2. Γνώση H/Y στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
4. Εµπειρία έξι (6) τουλάχιστον µηνών στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων σε θέµατα φύλου.  

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών. 

 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
 
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά 
ειδικότητα µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά: 

 

Α. Για τις ειδικότητες 102, 107, 110, 111 και 112: 
(1) Προηγούνται οι δηµότες των ∆ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού Αττικής (Α’ βαθµός 
εντοπιότητας) 
(2) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Β΄ βαθµός εντοπιότητας) 

Β. Για τις ειδικότητες 101, 103 και 105: 
(1) Προηγούνται οι δηµότες των ∆ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού Θεσσαλονίκης (Α’ βαθµός 
εντοπιότητας) 
(2) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Β΄ βαθµός εντοπιότητας) 

Γ. Για τις ειδικότητες 104 και 106: 
(1) Προηγούνται οι δηµότες των ∆ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού Αχαΐας (Α’ βαθµός 
εντοπιότητας) 
(2) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Β΄ βαθµός εντοπιότητας) 

∆. Για την ειδικότητα 108: 
(1) Προηγούνται οι δηµότες των ∆ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού Μαγνησίας (Α’ βαθµός 
εντοπιότητας)  
(2) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Β΄ βαθµός εντοπιότητας) 

Ε. Για την ειδικότητα 109: 
(1) Προηγούνται οι δηµότες των ∆ήµων ή Κοινοτήτων του Νοµού Ηµαθίας (Α’ βαθµός 
εντοπιότητας) 

 (2) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Β΄ βαθµός εντοπιότητας) 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται µεταξύ 
τους µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

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 

µονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθµός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

 *αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα     
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4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο) 

αριθµός τέκνων 1 2 3 

µονάδες 30 60 110 
 

5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε τέκνο)  

αριθµός τέκνων 1 2 3 4 5 …. 

µονάδες 50 100 150 200 250 …. 

 

7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για ∆Ε µε το 20) 

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

κατηγορία ∆Ε 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

µονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 

µήνες εµπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

µονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ   
 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η 
απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση 
επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο που ζητείται για την εκτέλεση 
του έργου. 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

  

101 

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης 
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
κοινωνικού λειτουργού.   

Για την απόδειξη αυτής εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση A(2) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων 

Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

105, 106 
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης 
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
ψυχολόγου.   

Για την απόδειξη αυτής εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση A(2) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων 

Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

102, 103, 104, 107, 108, 
109, 110, 111, 112 

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

Για την απόδειξη αυτής εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων 

Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 
18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. 

 

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 
αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» 

(βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως 
επικυρωµένα, όλα τα  απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά. 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή 
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού, 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 ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» και τα Ειδικά Παραρτήµατα: (Α1) Απόδειξης 
Χειρισµού Η/Υ και (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας] να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας 
µας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου Αθηναίων 
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο 
φορέα και στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΜΕ.1 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: Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου, Τ.Κ.: 106 81 – 
Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Παντελή 
Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3898022, 006, 000). 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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης  
µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση επιλογών 
απασχόλησης 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. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση 
επιλογών απασχόλησης δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ 
επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο επιλογές απασχόλησης  
κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης όσο και επιλογές απασχόλησης κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο 
υποψήφιος θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά 
προτίµησης το σύνολο των επιλογών απασχόλησης (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που 
επιδιώκει. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες και αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του 
δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της 
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία 
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ���� 
∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ)· γ) 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 
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αρχές ���� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ���� 
∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

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 τη σύναψη της σύµβασης µίσθωσης έργου, πραγµατοποιείται ως εξής:  

1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους 
κωδικούς  απασχόλησης που έχουν επιλέξει µε βάση το βαθµό εντοπιότητας που 
διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).  

2. Μεταξύ των υποψηφίων µε την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια 
προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

3. Η σειρά κατάταξης µεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα 
(κύρια ή επικουρικά), γίνεται µε βάση τη βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα 
βαθµολογούµενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, 
αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκές οικογένειες, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία). 

4. 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 τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. 

 
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, 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 η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα 
της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή 
απευθείας στο Κ.Ε.Θ.Ι. (Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10681) 
προκειµένου να εξεταστεί από την αρµόδια Επιτροπή.   

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση   

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 από το Κ.Ε.Θ.Ι. που 
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, 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 από το Κ.Ε.Θ.Ι. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
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απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι 
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµανση έκδοσης          
«30-08-2010», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1, 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, 
αλλά και στα Ειδικά Παραρτήµατα: (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ και (Α2) 
Απόδειξης Γλωσσοµάθειας, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 
και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολούθησαν και για την 
αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα ���� Έντυπα αιτήσεων 
���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Συµβάσεων Έργου (ΣΜΕ). 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
 
 
 

                                                          ΑΝΝΑ-ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΣΑΤΣΟΥ  

 


