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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 

 FAX: 210 5214666 
 

 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

                            Αθήνα, 5 Αυγούστου 2020 

Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ. Πρωτ.: 10747 

Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα  

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας, 

Πολιτισμού & Αθλητισμού 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο:  213 1320 742, 213 1320 744 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«Αττική 2014-2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09):  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων- Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής» 

 
συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε 

Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα  Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής» 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).   

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1518/1985 «Καταβολή της σύνταξης των 
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της 
χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 30/τ.Α΄/6-3-1985), βάσει του οποίου συστάθηκε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
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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. Την παρ.  10 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν 
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2-2-2012). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

6. 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/τ.Α΄/23-12-

2014). 

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 

8. 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». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020) 
10. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 

Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020(ΦΕΚ 86/ Α΄/25-4-2020). 
11. Τις  διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12-10-2020). 
12. Την υπ’ αριθμ. 134453/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 

των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26-9-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» 
(ΦΕΚ 2857/τ.Β’/28-12-2015). 

13. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός 
προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019). 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2818/27-09-2019 Πρόσκληση (Κωδικός  Πρόσκλησης: ΑΤΤ101 
A/A OΠΣ ΕΣΠΑ: 3916,Έκδοση:1/0 (ΑΔΑ: 6ΓΙΝ7Λ7-Ο9Τ), του Περιφερειάρχη Αττικής, 
για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» - Άξονας 
Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας 
και Διακρίσεων- Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο: «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα  Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας 
Αττικής».  
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15. Την υπ’ αριθμ. 1278/31-10-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αθηναίων, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση 
των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, 
για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και για τον ορισμό των γλωσσών που θα ομιλούν οι Διαπολιτισμικοί 
Μεσολαβητές που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΚΕΜ.  

16. Την υπ’ αριθμ. 297/07-11-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αιγάλεω, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση 
των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, 
για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα ομιλεί ο Διαπολιτισμικός 
Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΚ.  

17. Την υπ’ αριθμ. 361/24-10-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Καλλιθέας, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση 
των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, 
για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα ομιλεί ο Διαπολιτισμικός 
Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΕΜ.  

18. Την υπ’ αριθμ. 353/04-11-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με 
τίτλο «Προώθηση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα 
Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης, για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα ομιλεί 
ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΚ.  

19. Την υπ’ αριθμ. 251/30-10-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μοσχάτου - Ταύρου, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο 
«Προώθηση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα 
Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης, για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα ομιλεί 
ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΚ.  

20. Την υπ’ αριθμ. 181/21-10-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Νίκαιας 
– Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο 
«Προώθηση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα 
Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης, για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα ομιλεί 
ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΚ.  
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21. Την υπ’ αριθμ. 627/30-10-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Πειραιώς, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση 
των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, 
για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα ομιλεί ο Διαπολιτισμικός 
Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΕΜ.  

22. Τις υπ’ αριθμ. 146 και 147/29-10-2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Περάματος, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση 
των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα 
Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, 
για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα ομιλεί ο Διαπολιτισμικός 
Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΚ.  

23. Τις υπ’ αριθμ. 240/31-10-2019 και 278/27-11-2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Χαϊδαρίου, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο 
«Προώθηση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα 
Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης, για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή του 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα 
ομιλούν οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές που θα καλύψουν τις ανάγκες του ΚΚ.  

24. Τις υπ’ αριθμ. 186/29-10-2019 και 206/04-12-2019 Αποφάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση της Πράξης 
με τίτλο «Προώθηση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα 
Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», για τον ορισμό 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης, για τον ορισμό εκπροσώπου του και του αναπληρωτή 
του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και για τον ορισμό της γλώσσας που θα 
ομιλεί ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής που θα καλύψει τις ανάγκες του ΚΚ. 

25. Την υπ’  αριθμ. 580/27-9-2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. με την οποία  α) εγκρίνει την υποβολή προτάσεων Πράξεων για τη Δράση 
«Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ)/ 
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)», στις ΕΥΔ των ΠΕΠ και β) εξουσιοδοτεί το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο να διενεργήσει κάθε αναγκαία πράξη για την υποβολή των 
προτάσεων και την υλοποίηση της Δράσης καθώς και για τη σύναψη και υπογραφή 
των Προγραμματικών Συμβάσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

26. Την υπ’ αριθμ. 299/04-02-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΝΘΘ7Λ7-Ψ5Μ) με θέμα: «Ένταξη της πράξης “Προώθηση των υπηρεσιών 
διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα  Ένταξης Μεταναστών 
της Περιφέρειας Αττικής”, με κωδικό ΟΠΣ 5052409 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“Αττική 2014-2020”». 

27. Την από 17 Φεβρουαρίου 2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων 
Αθηναίων, Αιγάλεω, Καλλιθέας, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Μοσχάτου- Ταύρου, 
Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Πειραιώς, Περάματος, Χαϊδαρίου, Ωρωπού και της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
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28. Την υπ’ αριθμ. 596/30-6-2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε., για α) την αποδοχή των οκτώ (8) Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «Ενίσχυση/ 
Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα 
Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών» με κωδικούς ΟΠΣ 5063550 (ΑΜΘ), 
5052409 (Αττική), 5052615 (Δυτική Ελλάδα), 5052682 (Ήπειρος), 5052616 
(Θεσσαλία), 5052384 (Κεντρική Μακεδονία), 5052614 (Κρήτη), 5052613 (Στερεά 
Ελλάδα) και την έγκριση των αντίστοιχων Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, β) 
την έγκριση των οκτώ (8) Ανακοινώσεων ΑΣΕΠ και των περιλήψεών τους, για την 
πρόσληψη Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
και γ) την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντα Συμβούλου, όπως προβεί σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια καθώς και στην έκδοση και υπογραφή κάθε σχετικής απόφασης 
ή εγγράφου που είναι απαραίτητο για τη δημοσίευση των Ανακοινώσεων του ΑΣΕΠ 
και την υλοποίηση των Πράξεων. 

29. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8431/29-6-2020 Απόφαση Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΔΑ: 
6Ε27465ΖΩ5-ΝΘΞ) με θέμα «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 
«Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα 
Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», της Πράξης με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052409. 

30. Το εγκεκριμένο από 4-2-2020 Τεχνικό Δελτίο Πράξης με κωδικό πράξης MIS (ΟΠΣ): 
5052409 και τίτλο πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης 
σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα  Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής». 

31. Το οριστικοποιημένο από 17-07-2020 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου με κωδικό πράξης 
MIS (ΟΠΣ): 5052409 και τίτλο Υποέργου «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα  Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας 
Αττικής»  

32. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 641699/20-10-2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για καταχώριση στη μερίδα του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.» με αριθμό καταχώρισης ΓΕΜΗ 377501000 και συνημμένο το 
ισχύον καταστατικό της. 

33. Το ισχύον καταστατικό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
34. Τον ισχύοντα Κανονισμό  Προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
35. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10768/05-08-2020 Βεβαίωση εξασφάλισης πίστωσης της 

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την 
κάλυψη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών 
διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα  Ένταξης Μεταναστών 
της Περιφέρειας Αττικής». 

36. Το από 11-9-2020 mail της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων 
πρόσληψης του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016. 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση των 
υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα  Ένταξης 
Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής», στους Δήμους Αθηναίων, Αιγάλεω, 

ΑΔΑ: ΩΕΜ3465ΖΩ5-Η6Ψ



 

 
Σελίδα 6 από 17 

Καλλιθέας, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη, Πειραιώς, Περάματος, Χαϊδαρίου, Ωρωπού, που εδρεύουν στο Ν. Αττικής, και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο Απασχόλησης, 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 
Τόπος 

Απασχόλησης 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

201 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ  

ΔΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 
 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

1 

202 

Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ  

ΔΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ,  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

3 

203 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

1 

204 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 
 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

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

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

Απασχόλησης 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ 
ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΚΕΜ 

  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

205 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

1 

206 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ- 
ΤΑΥΡΟΥ 

 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ- 

ΤΑΥΡΟΥ,  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

1 

207 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ,  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

1 

208 
 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  

 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ,  

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
*ΠΕ Διαπολιτισμικών 

Μεσολαβητών για 
 Από την υπογραφή 

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

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Τόπος 

Απασχόλησης 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ 

 

 πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

209 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

1 

210 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ,  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης  

3 

211 

 Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.E.  
 

Για τη στελέχωση του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 
 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ,  
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

*ΠΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΤΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
εν ελλείψει  

ΔΕ Διαπολιτισμικών 
Μεσολαβητών για 

πρόσφυγες- μετανάστες   
 

 Από την υπογραφή 
της σύμβασης και 

μέχρι 12 μήνες 
με ανανέωση ή 

παράταση έως το 
τέλος της πράξης 

1 
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* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Αντικείμενο εργασίας του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή (ΔΜ) που θα ενισχύσει το έργο του 
Κέντρου Κοινότητας ενδεικτικά θα είναι η παροχή πληροφοριών προς τους μετανάστες, 
αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, η διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με  
δημόσιους οργανισμούς ή με άλλους τοπικούς φορείς/δομές, η υποβοήθηση δημιουργίας 
σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μεταναστευτικών /προσφυγικών κοινοτήτων και 
της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και 
του κοινωνικού αποκλεισμού. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

201, 203, 204,  
206, 207, 210 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 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 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Καλή γνώση της ΑΡΑΒΙΚΗΣ γλώσσας.  
 

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

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Καλή γνώση της ΑΡΑΒΙΚΗΣ γλώσσας.  
 

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

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Καλή γνώση της ΑΡΑΒΙΚΗΣ γλώσσας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

202, 205, 208, 209 
 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 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 ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. 

2. Γνώση της διαλέκτου ΦΑΡΣΙ (αποδεικνυόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/86).  

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

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Γνώση της διαλέκτου ΦΑΡΣΙ (αποδεικνυόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/86).  

 
 

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

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2.  Γνώση της διαλέκτου ΦΑΡΣΙ (αποδεικνυόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/86).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

211 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 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 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Γνώση της διαλέκτου ΦΑΡΣΙ και της διαλέκτου ΝΤΑΡΙ (αποδεικνυόμενες με 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86).  
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)  
 

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Γνώση της της διαλέκτου ΦΑΡΣΙ και της διαλέκτου ΝΤΑΡΙ (αποδεικνυόμενες 
με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86).  

 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα) 
 

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

2. Γνώση της διαλέκτου γλώσσας ΦΑΡΣΙ και της διαλέκτου ΝΤΑΡΙ 
(αποδεικνυόμενες με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86).  

 
 

 

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

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

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

 
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, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες) 
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        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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ και  ΔΕ 
 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων 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 των προς πλήρωση  
θέσεων που παρασχέθηκε σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με 
ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211 

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 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ5) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

IΙ., στοιχείο 13. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας  για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται 
αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ)» (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 υποβάλουν  ηλεκτρονικά στο 
δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (www.eetaa.gr), όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα 
ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών 

Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.  
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
 

• Η γνώση των διαλέκτων ΦΑΡΣΙ και ΝΤΑΡΙ αποδεικνύεται με υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.1599/1986. 

• Η αίτηση συμμετοχής και η τυχόν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. 
Ανυπόγραφες αιτήσεις  και υπεύθυνες δηλώσεις  δεν  γίνονται δεκτές. 
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• Μετά την επιλογή των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, θα ακολουθήσει 
ενιαίο Πρόγραμμα Κατάρτισης.  

• Στην παρούσα Ανακοίνωση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αλλοδαποί, 
υπήκοοι τρίτων χωρών, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι α) διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους 
παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και β) γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους (βλ. 
«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 
για τις  συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, 
Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» Κεφάλαιο ΙΙ: Απαραίτητα 
δικαιολογητικά συμμετοχής).  

 

• Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την  

Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «2-12-

2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».  

• Για την απόδειξη της αναπηρίας του αιτούντος θα πρέπει να υποβάλλονται τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχείο 12 του Κεφαλαίου ΙΙ του 

Παραρτήματος ΣΟΧ  με σήμανση έκδοσης «2-12-2019»). 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 

εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

“ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» 

με σήμανση έκδοσης  «2-12-2019». 

 

 
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 Ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις 
“Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση 
έκδοσης «02-12-2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με 
σήμανση έκδοσης «07-12-2020»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε) και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.eetaa.gr) καθώς και στο χώρο των 
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, 
Καλλιθέας, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη 
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Ρέντη, Πειραιά, Περάματος, Χαϊδαρίου και Ωρωπού. Θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 
όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox 
@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας, 
μέσω της διαδρομής ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ (www.eetaa.gr), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ→ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1320 742 και 213 1320 744 - πληροφορίες κατά τις 
ώρες 10:00 – 13:00. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία  της ηλεκτρονικής 
υποβολής. 

Η αίτηση συμμετοχής και η τυχόν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα 
υποβληθούν ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, 
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται 
δεκτές.  
 

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 

καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των 

υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα 

συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του 

υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο 

(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς 

οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν 

υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της 

συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το 

Φορέα. 

 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ). 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.  

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 της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) και στο δικτυακό τόπο αυτής (www.eetaa.gr) καθώς και στο χώρο των 
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ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, 
Καλλιθέας, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη, Πειραιά, Περάματος, Χαϊδαρίου και Ωρωπού, 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.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα 
δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο 
της υπηρεσίας μας (www.eetaa.gr)·  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – 
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ 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 
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. 

 
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 την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 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 ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) 
και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την 
ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά 
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 
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Τα κωλύματα  της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  
στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή έργων της 
παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

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 και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας τους οποίους 
πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, 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. Το πρακτικό αυτό θα 
αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 
ή 213 1319188. 
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 υποβάλλεται 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ   στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από 
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της 
εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό 
του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου 
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα 
ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν 
υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Μετά από την τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση 
ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων και η οποία εκτελείται 
υποχρεωτικά από τον φορέα, η υπηρεσία προσλαμβάνει από την υπογραφή της 
σύμβασης το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 Οι προσληφθέντες πριν την έναρξη εργασίας τους θα ολοκληρώσουν σύντομο 
επιμορφωτικό κύκλο στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της 
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 

Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα 
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», το οποίο 
περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, 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 στο Ειδικό Παράρτημα: Α2) 
Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-12-2020», μέσω του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που 
ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική 
σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου 
ΣΟΧ.  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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