
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 185908/19-07-2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104.38 Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.:      185900/19-07-2018    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ 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 τριάντα (30) 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
Διαχείρισης 
Δεδομένων

1

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
ή ΤΕ Πληροφορικής (20 
μόρια)

 Προηγούμενη εμπειρία σε 
ανάλογη θέση (10 μόρια)

 Εμπειρία με συστήματα 
συλλογής και διαχείρισης 
δεδομένων (10 μόρια)

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
Γλώσσας (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για 
μοριοδότηση: 
 Προηγούμενη εμπειρία σε έργα 

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

 Εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον 
εργασίας (5 μόρια)

 Γνώση γλώσσας προσφύγων 
(αραβικά ή φαρσί) (5 μόρια) 

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από 1/10/2018 έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός: 
66.000
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102 Υπεύθυνος
υποδοχής

1

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ
Διοικητικού ή ΤΕ 
Διοικητικού/ Λογιστικού (10 
μόρια)

 2 ετής εμπειρία σε θέση 
υποδοχής/ 
διοικητικής/γραμματειακής 
υποστήριξης (10 μόρια)

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

 Πιστοποιημένη γνώση 
χρήσης Η/Υ (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα προς 
μοριοδότηση:

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

 Γνώση αραβικών ή φαρσί (10
μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από 1/10/2018 έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός: 
42.000

103 Διευθυντής
υπηρεσιακού

κέντρου 

1

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικών 
Επιστημών ή ΠΕ Διοικητικού (10
μόρια)

 3 ετής εργασιακή εμπειρία σε 
συναφή αντικείμενα (20 μόρια)

 Προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία σε έργα που αφορούν 
ευάλωτες  κοινωνικές ομάδες (10
μόρια)  

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
Η/Υ (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα προς 
μοριοδότηση:

 Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε διοικητικές ή 
κοινωνικές επιστήμες (10 
μόρια)

 Εξειδίκευση στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία ή
την υποστήριξη ευπαθών 
ομάδων (10 μόρια) 

 Προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία σε έργο της τοπικής 

Από 1/10/2018 έως 
31/03/2021

Προϋπολογισ-
μός:64.928
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αυτοδιοίκησης (10 μόρια)
 Προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία σε διεθνές 
περιβάλλον (5 μόρια)

Συνέντευξη έως 50 μόρια

104
Συντονιστής/σ
τρια 
επιμόρφωσης 
στις νέες 
τεχνολογίες 
ΤΠΕ

1

Απαραίτητα τυπικά προσόντα :
• Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή
     αλλοδαπής για ειδικότητα 
     ΠΕ ή ΤΕ  Πληροφορικής ή 
     ΤΕ Μηχανικών Η/Υ (20 μόρια)
• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 

στην οργάνωση προγραμμάτων 
επιμόρφωσης  στις Νέες 
Τεχνολογίες - ΤΠΕ σε 
προσφυγικές ή ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες (20 μόρια)

• Εμπειρία στην ανάπτυξη 
επιμορφωτικού υλικού για την 
αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών - ΤΠΕ στην 
διδακτική πράξη ή/και στο 
σχεδιασμό ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού για την 
αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών - ΤΠΕ (10 μόρια)

• Εμπειρία ή/και επιμόρφωση στην
εκπαίδευση, στην εκπαίδευση 
ενηλίκων, στην επαγγελματική 
κατάρτιση (10 μόρια)

• Πιστοποιημένη γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα προς 
μοριοδότηση:
 Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών στις Νέες τεχνολογίες-
ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τις 
επιστήμες της Αγωγής ή 
συναφείς τίτλοι μεταπτυχιακών 
σπουδών (10 μόρια)

 Γνώση μιας από τις γλώσσες 
των προσφύγων  (Αραβικά, 
Φάρσι) (5 μόρια)

 Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (10 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από 15/9/2018 έως 
31/03/2021

Προϋπολογισ-
μός:36.000
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105
Εκπαιδευτές

στις Νέες
Τεχνολογίες

2

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ
ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ 
Μηχανικών Η/Υ (15 μόρια)

• Τεκμηριωμένη εμπειρία ή/και 
επιμόρφωση στην εκπαίδευση 
προσφυγικών ή ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων (15 μόρια)

• Τεκμηριωμένη εμπειρία ή/και 
επιμόρφωση στην εκπαίδευση, 
στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην
επαγγελματική κατάρτιση (10 
μόρια)

• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
(επίπεδο Lower) (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα προς 
μοριοδότηση:
 Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών στις Νέες 
Τεχνολογίες/ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, τις επιστήμες της 
Αγωγής ή άλλος συναφής τίτλος 
μεταπτυχιακών σπουδών (10 
μόρια)

• Γνώση μιας από τις γλώσσες των
προσφύγων  (Αραβικά, Φαρσί) 
(5 μόρια) 

• Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (10 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από 15/9/2018 έως 
31/03/2021
Προϋπολογισμός: 
15.000 
(2 άτομα x 
25,00/ώρα x60 
ώρες)

106

Συντονιστής /
τρια 
εργαστηρίων 
οπτικοακουστ
ικής 
έκφρασης και 
δημιουργίας

1

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ
Καλών Τεχνών ή ΠΕ 
Ανθρωπιστικών Σπουδών ή 
ΠΕ Μουσικής & 
Οπτικοακουστικών Τεχνών ή 
ΤΕ Φωτογραφίας και 

Από 15/9/2018 έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός:
36.000
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Οπτικοακουστικών Τεχνών ή 
(20 μόρια)

 Τεκμηριωμένη 
επαγγελματική ή/και 
εκπαιδευτική δραστηριότητα 
τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στο χώρο της 
οπτικοακουστικής έκφρασης 
και δημιουργίας 
οπτικοακουστικών προϊόντων
(φωτογραφία, 
κινηματογράφος, κινούμενο 
σχέδιο, δημιουργική 
ηχογράφηση, video-art, digita
l-art κλπ) (20 μόρια)

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην 
οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων/σεμιναρίων 
οπτικοακουστικής έκφρασης 
και παραγωγής 
οπτικοακουστικών προϊόντων
για ενήλικες (10 μόρια)

 Τεκμηριωμένη εμπειρία 
εργασίας με προσφυγικές 
ομάδες ή με κοινωνικά  
ευάλωτες ομάδες (10 μόρια)

 Καλή γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας (5 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για 
μοριοδότηση:

 Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών στις 
οπτικοακουστικές τέχνες ή 
στις επιστήμες της αγωγής ή 
άλλος συναφής τίτλος 
μεταπτυχιακών σπουδών (15 
μόρια) 

 Καλλιτεχνικό έργο ή 
διδακτικό έργο ή 
δημοσιεύσεις σε θέματα 
οπτικοακουστικής έκφρασης 
και παραγωγής 
οπτικοακουστικών προϊόντων
(15 μόρια)

 Γνώση μιας από τις γλώσσες 
των προσφύγων  (Αραβικά, 
Φαρσί) (5 μόρια)

 Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (10 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια
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107

 

Εκπαιδευτής/
τρια /

εμψυχωτής/
τρια

οπτικοακουσ-
τικής

έκφρασης και
δημιουργίας

4

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ
Καλών Τεχνών ή ΠΕ 
Ανθρωπιστικών Σπουδών ή 
ΠΕ Μουσικής & 
Οπτικοακουστικών Τεχνών ή 
ΤΕ Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών 
(15 μόρια)

 Τεκμηριωμένη
             επαγγελματική ή/και 
             εκπαιδευτική δραστηριότητα
              στο χώρο της
             οπτικοακουστικής
        έκφρασης και παραγωγής          
         οπτικοακουστικών προϊόντων 
         (φωτογραφία, κινηματογράφος,
         κινούμενο σχέδιο,δημιουργική 
         ηχογράφηση, video art, digital- 
          art κ.λπ)
          (15 μόρια)

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην 
οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων/εργαστηρίων 
οπτικοακουστικής έκφρασης 
και παραγωγής 
οπτικοακουστικών προϊόντων
(10 μόρια)

 Τεκμηριωμένη εμπειρία 
εργασίας με προσφυγικές 
ομάδες ή με κοινωνικά  
ευάλωτες ομάδες (10 μόρια)

 Καλή γνώση Αγγλικής 
Γλώσσας (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα προς 
μοριοδότηση:
 Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών στις οπτικοακουστικές 
τέχνες ή/και τις επιστήμες της 
αγωγής ή άλλος συναφής τίτλος 
μεταπτυχιακών σπουδών (10 
μόρια)

 Καλλιτεχνικό έργο ή διδακτικό
έργο ή δημοσιεύσεις σε θέματα 
οπτικοακουστικής έκφρασης και 

Από 15/9/2018 έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός: 
42.000 (4 άτομα x 
25 ευρώ/ώρα x 60 
ώρες)
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παραγωγής οπτικοακουστικών 
προϊόντων (15 μόρια)

 Γνώση μιας από τις γλώσσες 
των προσφύγων  (Αραβικά, 
Φαρσί) (5 μόρια)

 Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (10 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

108
Συντονιστής/τ
ρια  για την 
δράση 
πολιτισμικών 
διαμεσολαβητ
ών

1

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
• Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 
αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Κοινωνικών Επιστημών  (10 μόρια) 
• Δύο χρόνια εμπειρίας εργασίας με 
προσφυγικές ομάδες ή με κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες (20 μόρια)
• Καλή γνώση της Αγγλικής 
Γλώσσας (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα προς 
μοριοδότηση:
• Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός 
τίτλος σπουδών (10 μόρια)
• Γνώση μιας από τις γλώσσες των 
προσφύγων  (Αραβικά, Φάρσι) (10 
μόρια)
• Αποδεδειγμένη εργασία σε πλαίσιο
ομάδας (20 μόρια)
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (5 
μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από 15/9/2018 έως 
31/03/2021

Προϋπολογισμός:
36.000

109
Eπιμορφωτής
/τρια για τους
πολιτισμικούς
διαμεσολαβητ

ές

5

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Κοινωνικών Επιστημών  (10 
μόρια) 

 Διδακτική εμπειρία σε  
προσφυγικές ή άλλες ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες (20 μόρια)

 Εμπειρία στην ανάπτυξη 
μεθοδολογίας και υλικού (10 
μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα προς 
μοριοδότηση:
 Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός 

τίτλος σπουδών (10 μόρια)
 Γνώση μιας από τις γλώσσες των

προσφύγων  (Αραβικά, Φάρσι) 
(10 μόρια)

Από 15/9/2018 έως 
31/01/2021

Προϋπολογισμός: 
37.500 (5 άτομα x 
25 ευρώ/ ώρα x 60 
ώρες)

Σελίδα 8 από 13

ΑΔΑ: ΨΩ2ΔΩ6Μ-0Φ7



 Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (20 μόρια)

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
Η/Υ 

(5 μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

110 Συντονιστής/τ
ρια

γλωσσικής
εκπαίδευσης

1

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Φιλολογίας ή Αγγλικής 
Φιλολογίας (10 μόρια)

 Μεταπτυχιακός τίτλος στη 
Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας 
(Ελληνικής ή Αγγλικής) (10 
μόρια)

 Ένας χρόνος πιστοποιημένης 
εργασίας σε συντονισμό 
εκπαιδευτικού έργου για 
προσφυγικές ομάδες (20 μόρια)

 50 τουλάχιστον ώρες γλωσσικής 
διδασκαλίας σε προσφυγικές 
ομάδες (10 μόρια)

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για 
μοριοδότηση:

 Κατασκευή διδακτικού υλικού για
την Ελληνική/ Αγγλική ως 
δεύτερη γλώσσα (10 μόρια)

 Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (10 μόρια)

 Γνώση μιας από τις γλώσσες των 
προσφύγων (Αραβικά, Φάρσι) (10
μόρια)

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
Η/Υ (10 μόρια)

Συνέντευξη (50 μόρια)

Από 15/9/2018 
έως 31/03/2021

Προϋπολογισμό
ς:48.600

Σελίδα 9 από 13

ΑΔΑ: ΨΩ2ΔΩ6Μ-0Φ7



111.
Εκπαιδευτικό
ς Ελληνικής

γλώσσας 
5

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Φιλολογίας (10 μόρια)

 Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης 
στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως
Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (10 
μόρια)

 Επαγγελματική εμπειρία  (γενική 
διδακτική εμπειρία και  εμπειρία 
στην εκπαίδευση ενηλίκων και 
στη διδασκαλία προσφύγων ή 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) 
(20 μόρια)

 Εμπειρία στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για 
μοριοδότηση:

 Εμπειρία στην εκπαίδευση 
ενηλίκων (10 μόρια)

 Γνώση  μίας από τις γλώσσες των 
προσφύγων (Αραβικά, Φάρσι) (10
μόρια)

 Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (10 μόρια)

 Γνώσεις ΤΠΕ (γενικές δεξιότητες 
και αξιοποίηση στην εκπαιδευτική
διαδικασία) (10 μόρια) 

Συνέντευξη (σύνολο 50 μόρια)
 Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος 

με συνοδευτικό εκπαιδευτικό 
υλικό (20 μόρια)

 Γνώση γνωστικού αντικειμένου 
(15 μόρια)

 Διαπροσωπικές επικοινωνιακές 
δεξιότητες (15)

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι/ες που θα προχωρήσουν 
στη συνέντευξη θα πρέπει να 
προσκομίσουν κατά τη συνέντευξη 
σχέδιο μαθήματος με συνοδευτικό 
εκπαιδευτικό υλικό για διδασκαλία σε 
ενήλικες πρόσφυγες και να είναι έτοιμοι 
να συζητήσουν γι αυτό. 

Από 15/9/2018 
έως 31/03/2021

Προϋπολογισμό
ς: 58.500 (5 
άτομα x 25 
ευρώ/ώρα x 
60ώρες)

Σελίδα 10 από 13

ΑΔΑ: ΨΩ2ΔΩ6Μ-0Φ7



112. Εκπαιδευτικό
ς Αγγλικής
γλώσσας 

5

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής με ειδικότητα ΠΕ 
Φιλολογίας ή ΠΕ Αγγλική 
Φιλολογίας ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο (10 μόρια) 

 Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία 
της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 
ή σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο (10 μόρια)

 Επαγγελματική εμπειρία  (γενική 
διδακτική εμπειρία και  εμπειρία 
στην εκπαίδευση ενηλίκων και 
στη διδασκαλία προσφύγων ή 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) 
(20 μόρια)

 Εμπειρία στην ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για 
μοριοδότηση:

 Διδακτορικό σε συναφές 
γνωστικό αντικείμενο (10 μόρια)

 Εμπειρία στην εκπαίδευση 
ενηλίκων (10 μόρια)

 Γνώση  ξένων γλωσσών (επιπλέον
της ελληνικής και της αγγλικής) 
(10 μόρια)

 Γνώσεις ΤΠΕ (γενικές δεξιότητες 
και αξιοποίηση στην εκπαιδευτική
διαδικασία (10 μόρια) 

Συνέντευξη (σύνολο 50 μόρια)
 Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος 

με συνοδευτικό εκπαιδευτικό 
υλικό (20 μόρια)

 Γνώση γνωστικού αντικειμένου 
(15 μόρια)

 Διαπροσωπικές επικοινωνιακές 
δεξιότητες (15μόρια)

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι/ες που θα προχωρήσουν 
στη συνέντευξη θα πρέπει να 
προσκομίσουν κατά τη συνέντευξη 
σχέδιο μαθήματος με συνοδευτικό 
εκπαιδευτικό υλικό για διδασκαλία σε 
ενήλικες πρόσφυγες και να είναι έτοιμοι 
να συζητήσουν γι αυτό. Η συνέντευξη 
για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς 
της αγγλικής γλώσσας θα 
πραγματοποιηθεί στην αγγλική.

Από 15/9/2018 
έως 31/03/2021

Προϋπολογισμό
ς: 58.500 (5 
άτομα x 25 
ευρώ/ώρα x 
60ώρες)

Σελίδα 11 από 13

ΑΔΑ: ΨΩ2ΔΩ6Μ-0Φ7



113. Ψυχολόγος 1

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ 
Ψυχολόγων (10 μόρια)

    Άδεια ασκήσεως 
               επαγγέλματος  ψυχολόγου 

 Δύο χρόνια εμπειρίας εργασίας με
προσφυγικές ή με κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες (20 μόρια)

 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
(10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για 
μοριοδότηση:

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός 
τίτλος σπουδών (10 μόρια)

 Γνώση μιας από τις γλώσσες των 
προσφύγων  (Αραβικά, Φάρσι) 
(15 μόρια)

 Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (15 μόρια)

 Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (5 
μόρια)

Συνέντευξη: έως 50 μόρια

Από 1/10/2018 
έως 02/2021

Προϋπολογισμό
ς: 43.500

114. Κοινωνικός
λειτουργός

1

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών (10 
μόρια)

 Άδεια ασκήσεως κοινωνικού/ής 
λειτουργού (10 μόρια)

  Δύο χρόνια εμπειρία εργασίας με 
προσφυγικές ή με κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες (10 μόρια)

 Καλή γνώση της Αγγλικής 
Γλώσσας (10 μόρια)

Επιπρόσθετα προσόντα για 
μοριοδότηση:

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός 
τίτλος σπουδών (10 μόρια)

 Γνώση μιας από τις γλώσσες των 
προσφύγων  (Αραβικά, Φάρσι) 
(15 μόρια)

 Αποδεδειγμένη εργασία σε 
πλαίσιο ομάδας (15 μόρια)

 Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (5 
μόρια)

Συνέντευξη : έως 50 μόρια

Από 1/10/2018 
έως 28/02/2021

Προϋπολογισμό
ς: 43.500

Σελίδα 12 από 13

ΑΔΑ: ΨΩ2ΔΩ6Μ-0Φ7



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.
           Επισημαίνεται ότι η εμπειρία δεν αποδεικνύεται μόνο με την κατάθεση βιογραφικού σημειώματος
ή υπεύθυνης δήλωσης.
 
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 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 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” .

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.

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.

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

Σελίδα 13 από 13

ΑΔΑ: ΨΩ2ΔΩ6Μ-0Φ7
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