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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Κορωπί, 01-08-2018  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αριθμ. Πρωτ.: 421 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Κ.) 
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47 – 19400 – ΚΟΡΩΠΙ 
Τηλέφωνο: 210-6628407 (εσωτ. 110) 
ΦΑΞ: 210-6624963 
Ηλεκτρονική Δ/νση: kedkoropi@gmail.com 
Πληροφορίες:  Ν. Αποστολόπουλος 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  3/2019 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» - 

 Δομή ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ 
 
 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Κ.) 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) όπως ισχύουν. 
5. Το με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 6324/1852/22-01-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/ Γεν. 

Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας/ Δ/νσης Διοίκησης / Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Νομικών 
Προσώπων.   

6. Την υπ’ αριθμ. 21/16-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΕΔΚ 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας (Κ.Ε.Δ.Κ.), που εδρεύει στο Κορωπί, με αντικείμενο την 
εκτέλεση του έργου: «Παροχή υποστηρικτικού έργου στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παίδων ΑμΕΑ του Δήμου Κρωπίας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) 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 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

112 
ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ 

του Δήμου Κρωπίας 
ΠΕ/ΤΕ- Κοινωνικός 

Λειτουργός 
Έως δώδεκα 
(12) μήνες  

1 

113 
ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ 

του Δήμου Κρωπίας 

ΠΕ - Γυμναστής με 
ειδίκευση ειδικής 

αγωγής ή προσαρ-
μοσμένης κινητικής 

αγωγής 

Έως δώδεκα 
(12) μήνες 

1 

114 
ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ 

του Δήμου Κρωπίας 
ΤΕ 

Εργοθεραπευτής 
Έως δώδεκα 

(12) μήνες 
1 

115 
ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ 

του Δήμου Κρωπίας 
ΔΕ Κοινωνικός 

Φροντιστής 
Έως δώδεκα 

(12) μήνες 
1 

116 
ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ 

του Δήμου Κρωπίας 
ΔΕ Εκπαιδευτής 

Τεχνικός 
Έως δώδεκα 

(12) μήνες 
1 

mailto:kedkoropi@gmail.com
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

112 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με 
κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος  σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή 
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος και 
γ) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία σε ∆ηµιουργική Απασχόληση Παιδιών µε 
Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
 

ή  
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 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 ειδικότητας και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού ή 
βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος και  
γ) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία σε ∆ηµιουργική Απασχόληση Παιδιών µε 
Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
 
  

113 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 
β) Πιστοποιητικό δευτερεύουσας ειδικότητας ειδικής αγωγής ή κύκλου σπουδών 
προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής. 
γ) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία σε ∆ηµιουργική Απασχόληση Παιδιών µε 
Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
 

114 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ/ΑΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή 
Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Εργοθεραπευτή. 
γ) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία σε ∆ηµιουργική Απασχόληση Παιδιών µε 
Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
 

 
 
 
 
 
 

115 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επιμελητών Πρόνοιας ή 
Κοινωνικών Φροντιστών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  
β) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία ή εξειδικευμένη επιμόρφωση σε ∆ηµιουργική 
Απασχόληση Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή  άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία ή εξειδικευμένη επιμόρφωση σε ∆ηµιουργική 
Απασχόληση Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 α) Οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα, σχολικής µονάδας 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) ή άλλο 
ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, στις ειδικότητες: 
Κεραµικής –Πηλοπλαστικής, Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας, Ελεύθερου Σχεδίου & 
ζωγραφικής, Κεραµικής-Αγγειοπλαστικής, Εικονογράφος-Σκιτσογράφος και 
 
β) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία ή εξειδικευμένη επιμόρφωση σε ∆ηµιουργική 
Απασχόληση Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
 α) Απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο & αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής και 
 β) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία ή εξειδικευμένη επιμόρφωση σε ∆ηµιουργική 
Απασχόληση Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή  άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) Έξι (6) µήνες τουλάχιστον εµπειρία ή εξειδικευμένη επιμόρφωση σε ∆ηµιουργική 
Απασχόληση Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ ΑμΕΑ, Ειδικό Σχολείο κλπ) 
 

 
 

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

 

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 ανωτέρω Παραρτήματος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 
(ΣΜΕ)». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 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: : Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Κρωπίας (Κ.Ε.Δ.Κ.), Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, 19400, Κορωπί, υπόψη κ. Σιδέρη Θωμά (τηλ. 
επικοινωνίας: 210-6628407 εσωτ. 130).  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. 
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Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης  μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). 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 της παρούσας σε τοπικές 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.  

 

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: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων→ Μίσθ. 
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 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→ Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ. 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


