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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30η 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    της 19-10-2020 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 105/2020 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Απόσπασμα της πράξης με αριθμό _105_ που αφορά «στην έγκριση ή μη  καθορισμού των  

απαιτούμενων τυπικών προσόντων και των κριτηρίων βαθμολόγησης  αυτών , για τη σύναψη  

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  ενός (1) φυσικού προσώπου, ειδικότητας ΠΕ Δημοσιογράφου  για 

τη κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αθηναίων»  για το  έτος 2020». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρηγόριος Λέων 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη Ευαγγελία 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Γρηγόριος Λέων (Πρόεδρος), Μπέη 
Καραμπότσου Ρωξάνη Ευαγγελία (Αντιπρόεδρος), Ζαχαροπούλου Μαρία, Γεωργακοπούλου 
Ηλέκτρα, Κοκκινάκη Μαρία, Μπέσικος Παναγιώτης, Τσέκερης Χαράλαμπος, Βαβαγιάννη 
Μαυρή Μαρία Ειρήνη (Μαίρη), Βέρα Λυδία. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 9742/15-10-2020 πρόσκληση. 

Γραμματέας της συνεδρίασης διατέλεσε ο υπάλληλος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Αντώνιος 

Χρυσοβαλάντης Καράβης  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ. 

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του             

Ν. 4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΠΝΠ), του Ν. 4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30/03/2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-

2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται το από την  Ημερησία Διάταξη το 3ο  θέμα αυτής που αφορά «στην 

έγκριση ή μη  καθορισμού των  απαιτούμενων τυπικών προσόντων και των κριτηρίων 

βαθμολόγησης  αυτών , για τη σύναψη  Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  ενός (1) φυσικού 

προσώπου, ειδικότητας ΠΕ Δημοσιογράφου  για τη κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»  για το  έτος 2020». 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται. 

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 72 και 75) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  
3. Την Π.Ν.Π. 11-03-2-20 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 10 

(Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), όπου ορίζεται ότι «1. 
Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' 
βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων 
μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 
67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρώνΤην Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020, Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/03-4-2020) που αφορά στην Κύρωση α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α/25-4-2020) που αφορά στην Κύρωση της από 
30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες διατάξεις. 

6. Τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 6  παρ.5 του Ν.2527/1997(ΦΕΚ 206 Α’/8-10-1997) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

8. Οι διατάξεις του Ν.3463/06(ΦΕΚ 114/Τ.Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  
        Κοινοτήτων»  
9. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
ΑΔΑ: Ψ0ΚΔΟΡΘΟ-ΛΦΔ



3 
 

 
 
10. Οι διατάξεις του Ν.3812/2009(ΦΕΚ 234/Α’/28-12-09) ‘’Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα & άλλες διατάξεις’’ και συγκεκριμένα σύμφωνα  με το 
άρθρο 1 «τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994» :  « Δεν 
υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α Β ΄και Γ΄ του Ν. 2190/94,οι λογοτέχνες, 
καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσδιορίζουν την ιδιότητα 
τους».  

11. Η υπ’αριθ. 30/03-03-2020 (με ΑΔΑ:ΨΤΖΓΟΡΘΟ-3ΨΑ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ ’’περί έγκρισης της αναγκαιότητας υποβολής αιτήματος για την 
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το έτος 
2020 ‘’όπως αναλυτικά αναφέρεται ο αριθμός ατόμων, η περιγραφή του έργου  ανά 
Ειδικότητα και Εκπαιδευτική βαθμίδα καθώς και το συνολικό κόστος αμοιβής αυτών.  

12. Το με αριθ.πρωτ.2125/05-03-2020 το αίτημα χορήγησης για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για το έτος 2020  του φορέα μας. 

13.  Η  υπ’αριθ.πρωτ.4140/08-05-2020  Βεβαίωση έγκρισης των ειδικοτήτων από το ΑΣΕΠ 
καθ’ ότι δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 6  παρ.5 του Ν.2527/1997.  

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ.58393/15411/03-08-2020   έγγραφο της Αποκεντρωμένης  
        Διοίκησης  Αττικής με θέμα: «Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου». 

15. Το υπ’αριθ.πρωτ.45672/20-07-2020  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο 

μας γνωστοποιεί την υπ’αριθ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.103/12348/16-07-2020 Απόφαση 

της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/27-12-2006 (Αναστολή διορισμών και 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006) όπως ισχύει , με την οποία 

εγκρίθηκε η απασχόληση εξήντα έξι (66) ατόμων για το ΚΥΑΔΑ  προς υλοποίηση 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, μέχρι ένα (1) έτος. 

16. Η υπ’αριθ. πρωτ.8140/02-09-2020 Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του ΚΥΑΔΑ για 

την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης 

17. Η υπ’αριθμ.91/07-09-2020Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ:68Σ0ΟΡΘΟ-Η1Υ) 

του ΚΥΑΔΑ   ‘’περί καθορισμού  του αριθμού και των ειδικοτήτων εκ των  εγκεκριμένων 

66 ατόμων, σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.103/12348/16-07-2020, που αφορούν 

πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης ΄Έργου για το 

ΚΥΑΔΑ  έτους 2020 ’’ 

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ.72902/18712/30-09-2020 Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  με θέμα:’’ έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για 

το ΚΥΑΔΑ’’ 

19. Το υπ’ αρ.   9735/14-10-2020 έγγραφο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

20. Την τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και των μελών του Δ.Σ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

                     Την έγκριση καθορισμού των  απαιτούμενων τυπικών προσόντων και των κριτηρίων 

βαθμολόγησης  αυτών , για τη σύναψη  Σύμβασης Μίσθωσης Έργου  ενός (1) φυσικού 

προσώπου, ειδικότητας ΠΕ Δημοσιογράφου  για τη κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»  για το  έτος 2020». 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ευρώ/αν

ά 

άτομο(συ

νολικό 

κόστος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ

ΦΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 

ΕΣΗΕΑ ή/και 

οποιασδήποτε 

αναγνωρισμένη

ς Ένωσης 

Συντακτών 

μέλους της 

Π.Ο.Ε.Σ.Υ. 

Διαχείριση της 

επικοινωνίας  

,σύνταξη κειμένων με 

σκοπό την προώθηση 

των προγραμμάτων 

του ΚΥΑΔΑ και των 

δράσεων για την 

καλύτερη ενημέρωση 

των πολιτών 

     ΠΕ         1 18.000,00  18.000,00 

 

      ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ   ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 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)  Μέλος της ΕΣΗΕΑ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.ΣΥ. 
3) Εμπειρία ως δημοσιογράφος με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη, ήτοι 60 μήνες. 
4) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
5) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 

(iii) υπηρεσιών διαδικτύου 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1) Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή  οποιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο οποίος θα 
βαθμολογηθεί με 100 μόρια 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΤΥΠΙΚΩΝ  &  ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ    

                                               ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

Κριτήρια Κατάταξης Μόρια 

1. Βαθμός Βασικού Τίτλου 

(Για ΠΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 

δύο (2) δεκαδικά ψηφία 

πολλαπλασιάζονται με το 40) 

200 – 400 

2.Επαγγελματική εμπειρία έως πέντε (5) 

έτη 

(συναφής με το αντικείμενο της θέσης) 

(7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας έως και 60 

μήνες ήτοι πέντε (5) έτη) 

7 – 420 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Η κατοχή  οποιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο οποίος θα βαθμολογηθεί με 100 
μόρια 

 
 

 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ                                                              ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ                                     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΒΗΣ 

           ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                    ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΝ 
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