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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 14  παρ.  5  του  Ν.  4403/2016  (ΦΕΚ  125/Α/2016),  με  τις  οποίες
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 ως εξής: “4. Στο τέλος του άρθρου 4
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 προστίθεται περίπτωση κζ’ ως εξής: “κζ’) οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή στο πλαίσιο
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων,  καθώς και  οι  συμβάσεις  εργασίας  ή  απασχόλησης του
προσωπικού ιδιωτικού δίκαιου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για
την  εκτέλεση  των  ως  άνω  συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  και  οι  ανανεώσεις  και  οι  παρατάσεις
αυτών””.

2. Την  υπ’  αρ.  πρωτ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.  με  θέμα
“προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων”.

3. Την υπ’ αρ. 507/02-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων που αφορά έγκριση για την
πρόσληψη σαράντα δύο (42) φυσικών προσώπων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του
προγράμματος “Curing the Limbo” στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Αστικές
καινοτόμες Δράσεις” (Urban Innovative Actions).

4. Το  γεγονός  ότι  το  πρόγραμμα  “Curing  the  Limbo”  θα  έχει  χρονική  διάρκεια  όπως  αντιστοίχως
αναγράφεται ανά ειδικότητα.

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ: 30441/11322/26-04-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  “  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
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Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δέκα (10) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως
αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: 
ΘΕΣΕΙΣ (ανά κωδικό απασχόλησης), ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΥΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

101 Υπεύθυνος
έργου

1  Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής 
ή αλλοδαπής για ειδικότητα 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ 
Νομικών ή ΠΕ Πολιτικών 
Επιστημών ή ΠΕ 
Κοινωνικών Επιστημών (10 
μόρια)

 5ετής εργασιακή εμπειρία σε 
συναφή αντικείμενα (20 
μόρια)

 Προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία σε έργα που 
αφορούν ευάλωτες  
κοινωνικές ομάδες (πχ. 
πρόσφυγες/μετανάστες, 
απόρους) (10 μόρια)

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

 Πιστοποιημένη γνώση 
χρήσης Η/Υ (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για
μοριοδότηση

 Μεταπτυχιακός τίτλος 
συναφής με τη διοίκηση έργων
ή τις κοινωνικές επιστήμες (10
μόρια)

 Εργασιακή εμπειρία σε
          περιβάλλον τοπικής         

αυτοδιοίκησης ή συνεργασία 
        με  προγράμματα δήμων
          (10 μόρια)

Από υπογραφής της
σύμβασης έως

31/03/2021

Προϋπολογισμός:
136.000
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 Εμπειρία συνεργασίας με 
Διεθνείς Φορείς / ΜΚΟ 
ανθρωπιστικής βοήθειας 

(10 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

102 Συντονιστής 
έργου

1  Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή 
αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Διοικητικού ή ΠΕ Νομικών ή ΠΕ
Πολιτικών Επιστημών ή ΠΕ 
Κοινωνικών Επιστημών (10 
μόρια)

 5ετής εργασιακή εμπειρία σε 
συναφή αντικείμενα (20 μόρια)

 Προηγούμενη εμπειρία σε έργα 
που αφορούν ευάλωτες  
κοινωνικές ομάδες (πχ. 
Πρόσφυγες/μετανάστες, 
απόρους) (10 μόρια)

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
Η/Υ  (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για
μοριοδότηση

 Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής 
με τη διοίκηση έργων ή 
κοινωνικές επιστήμες (10 μόρια)

 Συμμετοχή στη διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 
(10 μόρια)

 Εργασιακή εμπειρία σε 
περιβάλλον τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η γενικότερη 
συνεργασία με προγράμματα 
δήμων (10 μόρια)

 Εμπειρία συνεργασίας με 
Διεθνείς Φορείς / ΜΚΟ 
ανθρωπιστικής βοήθειας (10 
μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από υπογραφή της 
σύμβασης έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός: 
112.200
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103 Υπεύθυνος 
Οικονομικής 
Διαχείρισης 
και 
Παρακολούθη
σης

1  Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή 
αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
οικονομικών ή ΠΕ κοινωνικών 
επιστημών (10 μόρια)

 3της εργασιακή εμπειρία στη 
διαχείριση, παρακολούθηση 
έργων επιχορηγούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβολή 
χρηματοδοτικών προτάσεων (20 
μόρια)

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
Η/Υ (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για
μοριοδότηση

 Μεταπτυχιακός τίτλος 
συναφής με τη διοίκηση 
έργων ή κοινωνικές 
επιστήμες 

(10 μόρια)
 Εργασιακή εμπειρία σε 

περιβάλλον τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η 
γενικότερη συνεργασία με 
προγράμματα δήμων 

(10 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από υπογραφή της 
σύμβασης έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός: 
52.000

104 Υπεύθυνος 
διοικητικής 
υποστήριξης

1  Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής 
ή αλλοδαπής για ειδικότητα 
ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ 
Διοικητικού/ Λογιστικού (10 
μόρια)

 Τριετής εμπειρία σε θέση 
διοικητικής υποστήριξης (20 
μόρια)

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

 Πιστοποιημένη γνώση της 
χρήσης Η/Υ (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για
μοριοδότηση

 Προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία σε έργα που 
αφορούν ευάλωτες  
κοινωνικές ομάδες (πχ. 
Πρόσφυγες/μετανάστες, 

Από 01/08/2018 
έως 31/03/2021

Προϋπ:48.000

Σελίδα 4 από 10

ΑΔΑ: Ω9ΓΣΩ6Μ-ΟΛΟ



απόρους) (10 μόρια)
 Προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία σε διεθνές 
περιβάλλον (5 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

105 Νομικός 
σύμβουλος

1  Πτυχίο ή Δίπλωμα  ημεδαπής
ή αλλοδαπής για ειδικότητα 
ΠΕ Νομικής (20 μόρια)

 5ετής εργασιακή εμπειρία 
(10     μόρια)

  Εμπειρία στην νομική 
παρακολούθηση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων (10 μόρια) 

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια) 

 Πιστοποιημένη γνώση 
χρήσης Η/Υ (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα προς
μοριοδότηση

 Εμπειρία σε έργα που αφορούν 
ευάλωτες  κοινωνικές ομάδες 
(πχ. Πρόσφυγες/μετανάστες, 
απόρους) (10 μόρια)

 Γνώση χρήσης προγραμμάτων 
Office (5 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από υπογραφή της 
σύμβασης έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός:
51.000

106 Υπεύθυνος/η 
για το 
συντονισμό 
του 
προγράμματο
ς ανάπτυξης 
αστικών 
συμμετοχικών
δράσεων

1 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή 
αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Ανθρωπιστικών Σπουδών ή ΠΕ 
Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (10 
μόρια)

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
(10 μόρια)

• Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία σε 
θέση ευθύνης προγραμμάτων 
κοινωνικής καινοτομίας (20 
μόρια)

• Εμπειρία στην υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων (10 μόρια)

• Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

Από υπογραφή της 
σύμβασης έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός: 
119.000
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Επιπρόσθετα προσόντα για
αξιολόγηση

• Εμπειρία συνεργασίας με φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών για την
ανάπτυξη συμμετοχικών δράσεων 
με κοινωνικό αντίκτυπο (10 
μόρια)

• Εργασιακή εμπειρία σε 
περιβάλλον τοπικής 
αυτοδιοίκησης και γενικότερη 
συνεργασία με προγράμματα 
δήμων (10 μόρια)

• Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και
επιμορφωτικά 
σεμινάρια/εργαστήρια συναφή με 
το αντικείμενο της θέσης εργασίας
καθώς και τυχόν δημοσιεύσεις 
έργων συναφών με το αντικείμενο
(5 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

107 Ειδικός 
συνεργάτης 
σε θέματα 
κοινωνικής 
καινοτομίας 
και αστικής 
διαχείρισης 

2 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή 
αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Ανθρωπιστικών Σπουδών ή ΠΕ 
Κοινωνικών Επιστημών (10 
μόρια) 

• 2ετής εμπειρία σε πρόγραμμα 
κοινωνικής καινοτομίας (20 
μόρια)

• Εμπειρία στην υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων (10 μόρια)

• Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για
αξιολόγηση

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
(10 μόρια)

• Εμπειρία συνεργασίας με φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών για την
ανάπτυξη συμμετοχικών δράσεων 
με κοινωνικό αντίκτυπο (10 
μόρια)

• Εργασιακή εμπειρία σε 
περιβάλλον τοπικής 
αυτοδιοίκησης και γενικότερη 
συνεργασία με προγράμματα 
δήμων (10 μόρια)

• Εργασιακή εμπειρία και η 

Από υπογραφή της 
σύμβασης έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός: 
2 άτομα x 108.800=
217.600
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συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και ιδρύματα (5 
μόρια)

• Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και
επιμορφωτικά 
σεμινάρια/εργαστήρια συναφή με 
το αντικείμενο της θέσης εργασίας
(5 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

108 Υπεύθυνος/η 
αρχισυνταξίας
και 
διαχείρισης 
ψηφιακής 
πλατφόρμας 
παρακολούθη
σης αστικών 
συμμετοχικών
δράσεων

1 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή 
αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Επικοινωνίας (20 μόρια)

• 5ετής εργασιακή εμπειρία στην 
έντυπη και ηλεκτρονική 
δημοσιογραφία (20 μόρια)

• 2ετής εμπειρία σε πρόγραμμα 
κοινωνικής καινοτομίας (10 
μόρια)

• Εμπειρία στην υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων (10 μόρια)

• Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

• Πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
Η/Υ (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για
αξιολόγηση

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
(10 μόρια)

• Εμπειρία συνεργασίας με φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών για την
ανάπτυξη συμμετοχικών δράσεων 
με κοινωνικό αντίκτυπο (10 
μόρια)

• Εργασιακή εμπειρία σε 
περιβάλλον τοπικής 
αυτοδιοίκησης και η γενικότερη 
συνεργασία με προγράμματα 
δήμων (10 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από υπογραφή της 
σύμβασης έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός:
108.800
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109 Υπεύθυνος/η 
Επικοινωνίας 
και 
Ευαισθητοποί
ησης της 
κοινότητας 
του 
προγράμματο
ς ανάπτυξης 
αστικών 
καινοτόμων 
δράσεων 

1 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ημεδαπής ή 
αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Επικοινωνίας ή ΠΕ Διοικητικού ή 
ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ 
Κοινωνικών Επιστημών (20 
μόρια)

• Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση (20 μόρια)

• Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία σε 
πρόγραμμα κοινωνικής 
καινοτομίας  (10 μόρια) 

• Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

• Πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
Η/Υ  (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για
μοριοδότηση

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
(10 μόρια)

• Εμπειρία συνεργασίας με φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών για την
ανάπτυξη συμμετοχικών δράσεων 
με κοινωνικό αντίκτυπο 

(10 μόρια)
• Εργασιακή εμπειρία σε 

περιβάλλον τοπικής 
αυτοδιοίκησης και γενικότερη 
συνεργασία με προγράμματα 
δήμων (10 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από υπογραφή της 
σύμβασης έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός:
108.800
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
για τον κωδικό της θέσης που θα επιλέξουν. 

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται  ως ανωτέρω περιγράφονται.
Επίσης μοριοδοτούνται και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα όπως και αυτά ανωτέρω περιγράφονται.
Ο Συνολικός αριθμός μορίων υπολογίζεται αθροιστικά από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, τα

επιπρόσθετα προσόντα καθώς και από τη διαδικασία της συνέντευξης από τριμελή επιτροπή  όπως αυτή
ορίζεται από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  σχετική  αίτηση  για  την  εν  λόγω
ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38,
Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου - 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στην  Επιτροπή Αξιολόγησης του
προγράμματος “Curing the Limbo”.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος,  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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και υποβολή ενστάσεων

 Μετά τη σύνταξη πινάκων κατάταξης ανά κωδικό θέσης η  υπηρεσία μας  θα αναρτήσει τους
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας.

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 στα γραφεία της υπηρεσίας μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσης προκήρυξης είναι τα παρακάτω παραρτήματα:

 Παράρτημα  1:  Πίνακας  Αποδεκτών  Τίτλων  Σπουδών  για  κάθε  ειδικότητα  όπως  αυτή
περιγράφεται ανά κωδικό θέσης.

 Παράρτημα 2: Απόδειξη Χειρισμού  Η/Υ.

 Παράρτημα 3: Απόδειξη Γνώσης Καλής Αγγλικής Γλώσσας.

 Παράρτημα 4: Αρμοδιότητες και καθήκοντα ανά κωδικό θέσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

      ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ
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