
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληρ. :  Τσαγκαλίδης Νεκτάριος

Τηλ.    : 213 20 74 640                                                                  

Κερατσίνι, 6/6/2013
                        Αρ. πρωτ.: 32458

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2013

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και

για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο 

στον Άξονα Προτεραιότητας 08»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή  προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων  διοίκησης»  (ΦΕΚ  28  Α),  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).

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

5. Το  άρθρο  2  παρ.  3  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/31-12-
2012), που κυρώθηκε με το Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26-4-2013).

6. Την με αριθ. πρωτ.  194/25-01-2012 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Β44ΓΝ-670) Πρόσκληση
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-
2006,  του  ΕΣΠΑ  και  λοιπών  Συγχρηματοδοτούμενων  Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων»  της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας  των  Φύλων  του  Υπουργείου
Εσωτερικών, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 08
«Ανάπτυξη  δομών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  προς  όφελος  των
γυναικών  για  την  καταπολέμηση  της  βίας  - Δημιουργία  Κέντρων  Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο ».
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7. Την  υπ’  αριθ.  1515/15-05-2012  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέας  Ισότητας  των
Φύλλων,  Ένταξης  Πράξης  με  τίτλο «Ανάπτυξη δομών και  υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  προς  όφελος  των  γυναικών  για  την  καταπολέμηση  της  βίας  -
Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό
επίπεδο  στον  άξονα  προτεραιότητας  08»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

8. Την  υπ΄  αριθμ.  2098/18-7-2012  απόφαση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Εφαρμογής
«Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του  Κ.Π.Σ.  2000-2006,  του  ΕΣΠΑ  και  λοιπών
Συγχρηματοδοτούμενων  επιχειρησιακών  Προγραμμάτων»  της  Γενικής  Γραμματείας
Ισότητας των Φύλλων (ΕΥΕ-ΓΓΙΦ) με θέμα : «Προέγκριση Απόφασης Υλοποίησης με
ίδια μέσα του Υποέργου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με κωδ. Φορέα ΟΠΣ
40105286  «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και
Υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  προς  όφελος  των  γυναικών  και  για  την
καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και Κωδ. ΟΠΣ «376270» του
Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

9. Την υπ΄ αριθμ. 250/10-7-2013 απόφαση του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με
θέμα: Λήψη απόφασης Οριστικής Υλοποίησης του Σχεδίου που προεγκρίθηκε με Ίδια
Μέσα  του  Υποέργου  «Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  γυναικών
θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας» με Α/Α 10  της
Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος
των  γυναικών  και  για  την  καταπολέμηση  της  βίας  στις  3  Περιφέρειες  Σταδιακής
Εξόδου» και κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

10. Την  υπ΄  αριθμ.  277/17-7-2012  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Δήμου  Κερατσινίου  –
Δραπετσώνας  σχετικά  με  τον  προγραμματισμό  προσλήψεων  προσωπικού  με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης.

11. Το  υπ’  αριθμ.  35117/31406/24-7-2012  εισηγητικό  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αττικής,  με  θέμα:  «Αποστολή  αιτημάτων  του  Δήμου  Κερατσινίου  –
Δραπετσώνας και … , για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου  χρόνου,  για  την  κάλυψη  εποχικών  και  πρόσκαιρων  αναγκών»,  προς  το
Υπουργείο Εσωτερικών.

12. Την  υπ'  αριθμ.  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012  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.

13. Το  υπ΄  αριθμ.  47996/21-12-2012  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  θέμα:
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».

14. Την  υπ'  αριθμ.  57/11-3-2013  απόφαση  του Δ.Σ.  του  Δήμου  Κερατσινίου  –
Δραπετσώνας με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων για τρεις (3) εγκριθείσες θέσεις για
υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος».
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15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (ΦΕΚ
1629/τ.Β΄/10-5-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ΄ αριθμ. 44760/23-7-2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, περί ύπαρξης πιστώσεων. 

17. Την  υπ΄  αριθμ.  37880/25-6-2013  βεβαίωση  του  Δημάρχου  Κερατσινίου  –
Δραπετσώνας.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου,  συνολικά  τριών  (3)  ατόμων  για  την  υλοποίηση  του
συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο  πλαίσιο της
πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προς  όφελος  των  Γυναικών  και  για  την  καταπολέμηση  της  βίας-
Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων
Βίας  σε  τοπικό  επίπεδο  στον  άξονα  προτεραιότητας  08»,  του   Ε.Π.
«Διοικητική  Μεταρρύθμιση  2007-2013»  του  Δήμου  Κερατσινίου  –
Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι, και συγκεκριμένα του εξής,
ανά  υπηρεσία,  έδρα,  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
Έδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος

Κερατσινίου -
Δραπετσώνας 

Κερατσίνι
ΠΕ

 Κοινωνιολόγων/
Κοινωνικής Πολιτικής

Ένα (1) έτος από την υπογραφή
τις σύμβασης, με δυνατότητα

παράτασης ή ανανέωσης έως τη
λήξη του προγράμματος.

1

102
Δήμος

Κερατσινίου -
Δραπετσώνας 

Κερατσίνι
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών

Λειτουργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή
τις σύμβασης, με δυνατότητα

παράτασης ή ανανέωσης έως τη
λήξη του προγράμματος.

1

103
Δήμος

Κερατσινίου -
Δραπετσώνας 

Κερατσίνι
ΠΕ

 Ψυχολόγων

Ένα (1) έτος από την υπογραφή
τις σύμβασης, με δυνατότητα

παράτασης ή ανανέωσης έως τη
λήξη του προγράμματος.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  με  κατεύθυνση
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  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,
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον  ενός (1) έτους στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης
κοινωνικών φορέων,
3) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα). 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ή Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  με  κατεύθυνση
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  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.
2)  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.  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

ή
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.
2.   Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού.
3.  Εξειδικευμένη  εμπειρία  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  στην  παροχή  υπηρεσιών
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας.
4.   Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

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

1. 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

ή
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.
2.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού. 
3.  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση 
στην Ψυχολογία 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, 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου,
3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, στην παροχή υπηρεσιών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας, 
4) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα).

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση 
στην Ψυχολογία 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, 
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου,
3) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων 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 (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 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 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

       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

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΛΑΔΟΥ  ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ως  βαθμολογούμενη  εμπειρία  για  τον  παρακάτω  κωδικό  θέσεως  νοείται  η  απασχόληση  με  σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται  στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν
πρόσληψης.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι  σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση
θέσεως,  για  το  υπολειπόμενο  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι  συμπληρώσεως  του
βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
Ως  βαθμολογούμενη  εμπειρία  για  τον  παρακάτω  κωδικό  θέσεως  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 προς πλήρωση θέσεως.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101

Για τα κύρια προσόντα : 

Η  εμπειρία  λαμβάνεται  υπόψη  μετά  τη  λήψη  του  βασικού  τίτλου
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Για  την  απόδειξη  τόσο  της  εξειδικευμένης  εμπειρίας όσο  και  της
εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή
Ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για τα προσόντα Α’ επικουρίας : 

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  (ΣΟΧ)  -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΛΑΔΩΝ  ΠΕ  ή  ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται  στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν
πρόσληψης.

Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από
την παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που  διαθέτουν  οι  υποψήφιοι  σε  καθήκοντα  ή  έργα  συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς
πλήρωση  θέσεων,  για  το  υπολειπόμενο  χρονικό  διάστημα  και  μέχρι  συμπληρώσεως  του
βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων 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 των προς πλήρωση θέσεων.
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102 & 103

Για τα κύρια προσόντα : 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση,  από  την  παρούσα  ανακοίνωση  άδειας  άσκησης
επαγγέλματος  κοινωνικής  εργασίας  ή  κοινωνικού  λειτουργού  ή
ψυχολόγου.

Για  την  απόδειξη  της  εξειδικευμένης  εμπειρίας βλ.  δικαιολογητικά
περίπτωση  Α  (1)  και  Α  (2) αθροιστικά  ή  Ειδικές  Περιπτώσεις
απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων
εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο
18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

Για  την  απόδειξη  της   εμπειρίας  στο  αντικείμενο  της  θέσης βλ.
δικαιολογητικά  περίπτωση  Α(1) ή  Ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης
εμπειρίας του  Παραρτήματος  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας
Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IΙ.,  στοιχείο  18. Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας.

Για τα προσόντα Α’ επικουρίας :

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση,  από  την  παρούσα  ανακοίνωση άδειας  άσκησης
επαγγέλματος  κοινωνικού  λειτουργού  ή άδειας  άσκησης
επαγγέλματος ψυχολόγου. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1)
ή  Ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης  εμπειρίας του  Παραρτήματος
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)  -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. 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  προσκομίσουν,  νομίμως
επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II,
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  στοιχείο  2.  του  ανωτέρω
Παραρτήματος.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.2 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: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200
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Κερατσίνι  Τ.Κ.  18756,  απευθύνοντάς  την  στο  Γραφείο  Προσωπικού,  υπ’  όψιν  κυρίου
Τσαγκαλίδη Νεκτάριου (τηλ. επικοινωνίας: 213 20 74 641). 

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.

Κάθε  υποψήφιος  δικαιούται  να  υποβάλει  μία  μόνο  αίτηση και  για  θέσεις  μίας  μόνο
κατηγορίας προσωπικού  (ΠΕ  ή  ΤΕ).  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  χώρο  ανακοινώσεων  του
δημοτικού καταστήματος  του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας,  εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

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: Έντυπα αιτήσεων 
Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (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:  Έντυπα  αιτήσεων   Διαγωνισμών
Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

Τα  κωλύματα  της  οκτάμηνης απασχόλησης  καθώς  και  των  Π.Δ.  164/2004  &
Π.Δ.180/2004  ΔΕΝ  ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην  περίπτωση  των  συμβάσεων  εργασίας
ορισμένου  χρόνου  για  την  υλοποίηση  ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά
πρόσωπα ΟΤΑ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων  Συμβάσεων  εργασίας  Ορισμένου  Χρόνου  (ΣΟΧ)» με  σήμανση
έκδοσης «21/03/2012», το οποίο περιλαμβάνει:  i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης  –  υπεύθυνης  δήλωσης με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2,  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  «06/03/02012,  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   Έντυπα  αιτήσεων  
Διαγωνισμών φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ). 
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