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                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. Σ.Μ.Ε. 1 / 19 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Μ.Ε.– ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε. 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 /τ.Α’/1997) όπως  τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 

(ΦΕΚ 234/τ. Α’/2009). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 168, 169 και της παρ. 5 του άρθρου 223  του ν. 3584/2007.      
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις 

οποίες «δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ Γ’ του ν. 2190/94…… «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για 
απασχολήσεις  που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, …  Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των οποιαδήποτε 
ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών 
προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο».  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» με το 
οποίο αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου  12 παρ. 14  του ν. 4071/2012 «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. 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. 

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

7. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/6244/17-04-14 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή 
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει. 

8. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
Ν. 2527/1997). 

9. Την υπ. αριθ. πρτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./175/16766/ 27-09-19 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
10. Την υπ. αριθ. 91/14-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ..  
11. Την υπ. αρ. πρτ. 2914/20-03-19 βεβαίωσης του Α.Σ.Ε.Π.  
12. Την υπ. αριθ. 96331/25238/08-10-19 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 

του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 206/Α’). 
13. Το υπ. αριθ. ΦΕΚ 295/17-02-2009 σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. και το Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθ. 1748/15-

07-13 τ. Β΄ τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΗ.Κ.Ε.Κ..   
14. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 

Ανακοινώνει 
 Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Οικογένειας - Εφήβων Σ.Κ.Ο. – Σ.Κ.Ε. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, που εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα, 
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

01 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
(Σ.Κ.Ο. – Σ.Κ.Ε.) 

Δήμος Καλλιθέας Π.Ε. ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ 12 μήνες 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 
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Κύριος τίτλος σπουδών 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοπεδικών ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπευτών ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητα. 
Επιστημονική Εξειδίκευση 
α) Διδακτορικό δίπλωμα ή 
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή 
γ) Μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 
Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 9580241 Fax : 210 9596017 
Email: depka@otenet.gr 

     

Καλλιθέα : 14/11/2019 
Αρ. Πρτ.: 426/2019 

ΑΔΑ: ΩΥΛ7ΟΡ5Ω-ΨΞΔ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα 

Ειδικά Απαιτούμενα Προσόντα 
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοπεδικού ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρεί όλες τις νόμιμες  
προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του επαγγέλματος της ειδικότητας.  
β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
γ) Ρόλος Συντονιστή ή συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κα. (τα οποία θα πιστοποιούνται με σχετικά έγγραφα ή βεβαιώσεις).  
Προϋπηρεσία 
Εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών της ζητηθείσας ειδικότητας.    
Κοινωνικά Κριτήρια (Βαθμολογούμενος Πίνακας) 
Ανεργία, Πολυτεκνία – μονογονεϊκές    

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
ΒΑΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: 

1. Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτούνται πέραν του κατάλληλου βασικού τίτλου σπουδών και τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στο επιστημονικό περιεχόμενο των συγκεκριμένων θέσεων όπως αναφέρονται 
στην παρούσα προκήρυξη.  
Τονίζεται ότι, χωρίς την υποβολή των στοιχείων αυτών μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται αυτόματα από την 
περαιτέρω διαδικασία. 

2.  Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη ανά φορέα και επιστημονική εξειδίκευση εμπειρία, πρέπει να συμπληρώσουν, στην 
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Ε.Ε.) τα σχετικά πεδία (και για την εμπειρία). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
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 της ειδικότητας που ζητείται 
για την εκτέλεση του έργου. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
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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  Β02 ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)  -  
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

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

Εμπειρία (τρόπος απόδειξης-επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις-απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την αίτηση).  Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα, στο αντικείμενο που 
περιγράφεται ανά κωδικό θέσης στη στήλη «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ» στον ανωτέρω «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». 

Για τον υπολογισμό της κατά περίπτωση απαιτούμενης εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσομένων θέσεων, 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών με τους οποίους ο υποψήφιος μετέχει στην διαγωνιστική 
διαδικασία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 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  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω 
μονάδες  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     
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 ΔΕ με το 
20) 
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  60 και άνω 

ΑΔΑ: ΩΥΛ7ΟΡ5Ω-ΨΞΔ
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μονάδες  14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 420 
 

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  «Παράρτημα  ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα  «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΤΙΤΛΩΝ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του «Παραρτήματος  ανακοινώσεων Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (Σ.Μ.Ε.)».  

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μετά  την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «04/10/2016» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, 

τροποποιήσεις-συμπληρώσεις σχετικές με: την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων   αντιγράφων εγγράφων, την 
καθιέρωση της Διδακτικής απασχόλησης ως εμπειρίας, την  απόδειξη  των  κριτηρίων  της  ανεργίας  (για  ανέργους  που  παρακολουθούν 
προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., για τα οποία δεν υπάρχει επιταγή κατάρτισης voucher), την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας για αλλοδαπούς. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996 Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ.Α΄) με τους 
περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι 
πριν τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν 
μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 
4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 
2103443384 και 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55 132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 επιπέδου: Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ 
(Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού. Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 006, τηλ. 2310997571-72-76), το οποίο 
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση 
των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη 
και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 
Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). 
2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. (άρθρο 7, παρ.1, ν. 4210/2013). 
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8, ν. 3528/2007), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το 
χρόνο διορισμού, ήτοι: 
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
(παρ. 1.α άρθρου 8 ν. 3528/2007). 
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα 
ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ. 1.γ άρθρου 8 ν. 
3528/2007). 
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό 
τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ. 1.δ άρθρου 8 ν. 3528/2007). 
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της 
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 ν. 3528/2007). 
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις 
συνέπειες της ποινής. 
4. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
(άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016). 
Εξαίρεση:  Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν 
προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 
5. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό τίτλο, τίτλο ξένης γλώσσας, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, γνώση χειρισμού Η/Υ), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον τα 
τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. 

Σημείωση 
Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. 

Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας 
υποβολής ενστάσεων κατά του πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον 
πίνακα.  Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι 
κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς 
αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και 
β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
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Οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εντός της 

προαναφερθείσας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις: α) εφόσον πρόκειται για τυπικό προσόν 
συμμετοχής, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά του πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους (περίπτωση κατά την 
οποία είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αποκλειομένων), ή β) εφόσον πρόκειται για συνεκτιμώμενο προσόν, να προβούν στην υποβολή ένστασης 
προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του συνεκτιμώμενου προσόντος τους (περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα 
αποκλειομένων). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλουν τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των 
αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους. 

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 5 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν 
στον πίνακα προσληπτέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν 
γίνεται η πρόσληψή τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι. 

Σημείωση 
Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του 

ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν 
συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των 
ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους 
που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν 
προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Δημοσίευση της ανακοίνωσης. 
Περίληψη της 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),  θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον αυτές 
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)»  με  σήμανση  
έκδοσης  «04/10/2016», να  γίνει  στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Μ.Ε.1/19, 
στο δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. 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 Α.Σ.Ε.Π. 
είτε στο e-mail: sme@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188 ολόκληρης  της  ανακοίνωσης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Ε.Ε. 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:  Ελευθερίου Βενιζέλου 
156, Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στον 2ο όροφο υπόψη Διοικητικής Υπηρεσίας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 2109530161).  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. Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία 
μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ). 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. 

Η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα, 
της τελευταίας δημοσίευσης 15/11/2019 της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα  
παραρτήματα  αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, 
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 25/11/2019 
και ώρα 14:30  μετατίθεται  την  επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  τα  έντυπα των  αιτήσεων:  α) στην  
υπηρεσία μας  στην  ανωτέρω  διεύθυνση,  β) στο  δικτυακό  τόπο  του  Α.Σ.Ε.Π.  (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών  Φορέων   Συμβάσεων  Έργου  (Σ.Μ.Ε.)  γ) στα  κατά  τόπους  Κέντρα 
Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (Κ.Ε.Π.)  αλλά  και  στην  ηλεκτρονική  τους  διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής : Σύνδεσμοι  
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  Α.Σ.Ε.Π. θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. και από  εκεί  θα  έχουν  
πρόσβαση  στα  έντυπα  μέσω  της  διαδρομής:  Έντυπα  αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (Σ.Μ.Ε.). 

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.  Προηγούνται στην  κατάταξη  οι  υποψήφιοι  που  διαθέτουν  τα  κύρια  προσόντα και την επιστημονική ειδίκευση της ειδικότητας και 
ακολουθούν οι έχοντες τα επιπρόσθετα.  
2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα  (κύρια ή επιπρόσθετα) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική 
βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης  (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων 
τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).  
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 
τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) 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 δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη  

της  προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, τους 
οποίους πρέπει να αποστείλει  άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης  (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 
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11 του Ν. 2190/1994 όπως  ισχύει)  το  οποίο  θα  υπογραφεί  από  δύο (2)  υπαλλήλους  της  υπηρεσίας.  Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί  
αυθημερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο  e-mail: sme@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  κατατίθεται  ή αποστέλλεται  με  συστημένη  επιστολή  απευθείας  στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου  
6,  Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)  και  για  να  εξεταστεί,  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  αποδεικτικό καταβολής  παραβόλου  πενήντα  ευρώ (50 
€)  που  εκδίδεται  από  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό 
επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Η  υπηρεσία  οφείλει  να  αποστείλει  στο  Α.Σ.Ε.Π.  εντός  τριών  (3) εργάσιμων  ημερών φωτοαντίγραφα  των  
αιτήσεων  και  των  δικαιολογητικών  των  υποψηφίων  που  έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση 
Η  υπηρεσία  προβαίνει  στη  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  με  τους  επιλεγέντες υποψηφίους  από  την  υπογραφή  της  

σύμβασης  μετά την  κατάρτιση  των  πινάκων κατάταξης.  Τυχόν  αναμόρφωση των  πινάκων  βάσει  αυτεπάγγελτου  ή  κατ΄  ένσταση ελέγχου  
του  Α.Σ.Ε.Π. 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  Α.Σ.Ε.Π. είτε  λόγω  αντικατάστασης  αποχωρούντων  υποψηφίων, απασχολούνται  για  το  υπολειπόμενο,  
κατά  περίπτωση,  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά. 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας  
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,  
3. Φωτοαντίγραφο της αιτήσεως με πρωτότυπη υπογραφή.  
4. Τίτλο σπουδών,  
5. Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων ή εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη 
από το πρόγραμμα σπουδών. 
6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαιώσεις (όπου απαιτείται). 
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοπεδικού ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες  προϋποθέσεις  
για  την  άσκηση του επαγγέλματος της ειδικότητας.   
7. Γνώση χειρισμού Η/Υ – Αποδεικτικά Έγγραφα  
8. Δικαιολογητικά βαθμολογούμενων κοινωνικών κριτηρίων - Τρόπος απόδειξης. 
8.1 Ανεργία 

Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να 
προκύπτει: α) ότι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι άνεργοι 
και β) η τελευταία ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης. 
8.2  Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων – Αποδεικτικά Έγγραφα 
8.3  Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων – Αποδεικτικά Έγγραφα 
8.4  Γονείς - τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών – Αποδεικτικά Έγγραφα 
 
Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιγράφεται αναλυτικά στην ανακοίνωση ΣΜΕ 1/19 στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου 
Καλλιθέας www.Kallithea.gr και στο «Παράρτημα ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (Σ.Μ.Ε.)».    

 
 

Για την Δημοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 

 
Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. 

Γ. Σπ. Κουτσογιάννης  
Δημοτικός Σύμβουλος  
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