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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BLUACT” ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III 

Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Τους όρους της από 23-04-2018 σύµβασης επιχορήγησης (subsidy contract) 
που υπογράφηκε µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας URBACT III  και του συντονιστή του 
έργου «BLUACT», που είναι ο ∆ήµος Πειραιά  καθώς και της τροποποίησης 
αυτής, που υπογράφτηκε µετά την έγκριση της Β΄Φάσης, στις 11/01/2019. 

2. Την απόφαση ∆.Σ. µε αρ. 905/30-12-2017 µε την οποία εγκρίθηκε η 
συµµετοχή  του  ∆ήµου  Πειραιά  στην  ανοιχτή  πρόσκληση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  πρόγραµµα  URBACT  III  
(Νέα Προκήρυξη  υποβολής  προτάσεων  για  τη  δηµιουργία δικτύων  
µεταφοράς  καλών πρακτικών URBACT III– 10 Ιανουαρίου 2018) και έγιναν 
αποδεκτοί οι όροι της εν λόγω πρόσκλησης   

3. Την υπ αριθµ 1794/ΟΙΚ16/09-01-2018 απόφαση ∆ηµάρχου Πειραιά µε την 
οποία ορίσθηκε διαχειρίστρια του έργου η υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης  
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης κ. Κατσή Ελπινίκη  

4. Την απόφαση ∆.Σ. µε αρ. 238/23-04-2018 µε την οποία εγκρίθηκε η 
συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο έργο στο έργο µε τίτλο BLUegrowth cities 
in Action (µε ακρωνύµιο BLUACT) του προγράµµατος  URBACT III, ως 
επικεφαλής εταίρος,  

5. Την απόφαση ∆.Σ. µε αρ. απόφαση. 900/17-12-2018, µε την οποία εγκρίθηκε 
η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στην Β΄ φάση του έργου 

6. Το Τεχνικό ∆ελτίο της Β΄φάσης του έργου µε τίτλο BLUegrowth cities in 
Action (µε ακρωνύµιο BLUACT)  

7. Την επιστολή έγκρισης της Β΄Φάσης του  έργου BLUACT   
8. Τον Οδηγό του Προγράµµατος URBACT III   
9. Την υπ αριθµ 15/21-01-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 

οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο  (2) άτοµα, για 
την υλοποίηση της Β Φάσης του Ευρωπαϊκού έργου “BLUACT” στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος URBACT III. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  AN. ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ραγάτση  12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022566 

FAX  :  213 2022978 

 

Πειραιάς             08 / 02 / 2019    

Αρ. Πρωτ.           11037 / 404 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση της 
Β’ Φάσης  Ευρωπαϊκού έργου “BLUACT” στο πλαίσιο του Προγράµµατος URBACT 
III. 

Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε δύο (2) άτοµα των ειδικοτήτων: 

1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την 
υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου BLUACT 

2) Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης έργου 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡ,ΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο “BLUACT” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
URBACT III και συγχρηµατοδοτείται κατά 70% από πόρους του ΕΤΠΑ και 30% από 
το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Ο ∆ήµος Πειραιά ως πόλη καλής πρακτικής για τον διαγωνισµό καινοτοµίας Blue 
growth, ηγείται της διαδικασίας κατανόησης υιοθέτησης και επαναχρησιµοποίησης 
της καλής αυτής πρακτικής, µέσω της δηµιουργίας του ∆ικτύου Μεταφοράς Καλών 
Πρακτικών. 

Με βάση τη συµµετοχική προσέγγιση, το έργο έχει ως στόχο τη µεταφορά και τη 
βελτίωση των σηµερινών πρακτικών και µεθοδολογιών για την προώθηση της 
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς και κλάδους της γαλάζιας 
οικονοµίας. Απευθύνεται σε παράκτιες πόλεις ή / και σε πόλεις λιµάνια που έχουν 
παραγωγική εξάρτηση από τις δραστηριότητες στη θάλασσα και τη γαλάζια 
οικονοµία. Η σύµπραξη του ∆ικτύου Μεταφοράς αποτελείται από τις Αστικές Αρχές: 
πόλη Burgas της Βουλγαρίας, πόλη Matosinhos της Πορτογαλίας, πόλη Οστάνδη του 
Βελγίου, πόλη Mataro της Ισπανίας, Πόλη Salerno της Ιταλίας και πόλη Szczecin της 
Πολωνίας. 

Ο στόχος και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την δηµιουργία του δικτύου 
µεταφοράς, είναι: 

• Η βελτίωση της ικανότητας της πόλης στη διαχείριση Πολιτικών Βιώσιµης 
Αστικής Ανάπτυξης και ειδικότερα στην υλοποίηση ΟΒΑΑ/σχεδίων δράσης. 

• Οργανωµένη διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων εντός της ΕΕ µέσω της 
διευκόλυνσης της µετάδοσης καλών πρακτικών στο τοµέα της βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης 

• Υιοθέτηση, επαναχρησιµοποίηση και ενίσχυση της Καλής Πρακτικής. 
Η Β΄ Φάση του έργου έχει διάρκεια 2 ετών,  από 04/12/2018 έως 04/12/2020 και 

απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού. Η χρονική διάρκεια πρόσληψης για κάθε 
ειδικότητα θα αναφερθεί κατωτέρω. 
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2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Α.  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την 

υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου BLUACT 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου “BLUACT”, του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος URBACT III» και 
συγκεκριµένα στην Β΄Φάση .  

Συγκεκριµένα θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης του ∆ήµου Πειραιά (∆/νση Προγραµµατισµού & 
Ανάπτυξης) για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου 
BLUACT:  

• συλλογής και αρχειοθέτησης των εγγράφων/ αρχείων/στοιχείων 
(φυσικών και ηλεκτρονικών) τεκµηρίωσης της φυσικής και 
οικονοµικής παρακολούθησης του έργου, 

• επικοινωνίας µε τους λοιπούς φορείς του εταιρικού σχήµατος, 

• επικοινωνίας µε την Τεχνική Γραµµατεία του έργου, 

• επικοινωνίας µε τα στελέχη του ∆ήµου που εµπλέκονται στην 
υλοποίηση του έργου, 

• υποστήριξης των στελεχών του ∆ήµου Πειραιά, ανάλογα µε το 
ρόλο τους (Υπεύθυνο Έργου, Λογιστή Έργου, κλπ) στην εκτέλεση 
των εργασιών τους στο πλαίσιο του έργου, 

• γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης των δράσεων 
πληροφόρησης, δηµοσιότητας και δικτύωσης του έργου, 

• υποστήριξης της οµάδας έργου του ∆ήµου όσον αφορά την 
παρακολούθηση και παραλαβή των αποτελεσµάτων/ 
παραδοτέων του έργου,  

• γενικότερα, γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης της 
υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου υπό την 
καθοδήγηση του Υπεύθυνου Έργου από την πλευρά του ∆ήµου 
Πειραιά. 

• Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση 
του ανατεθειµένου έργου και δεν µπορεί να προβλεφθεί και να 
περιγραφεί συγκεκριµένα, αλλά έχει άµεση συνάφεια µε τις 
υποχρεώσεις του αναθέτοντα απέναντι στους εταίρους, τη 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι 
εργασίες που εκτελέσθηκαν και  ο αντίστοιχος χρόνος 
απασχόλησης του στελέχους. 

• Συγγραφή Εκθέσεων Προόδου εργασιών  
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ΟΛΕΣ οι Εκθέσεις Προόδου θα µεταφραστούν και στην αγγλική 
γλώσσα  

Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική 
µορφή σε 5 αντίτυπα. 

Χρονική 
διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της έως 04.12.2020  µε περιθώριο 
παράτασης µόνο σε περίπτωση που παραταθεί το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του έργου και µόνο κατόπιν συµφωνίας µε την 
διαχειριστική αρχή του έργου και την Αρχή Πληρωµής. 
Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από τις 
ανάγκες του προγράµµατος σε συνεννόηση µε του τον/την 
Υπεύθυνο/η του έργου από πλευράς ∆ήµου Πειραιά και θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας καθώς µπορεί να απαιτηθεί η 
εργασία κάποιες απογευµατινές. 

Αµοιβή-
τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου 
προσδιορίζεται έως 35.200,00€ περιλαµβανοµένου του νόµιµου 
ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).  
Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα µπορεί να 
ξεπερνά το αναφερόµενο ανωτέρω συνολικό τίµηµα για τη σύµβαση 
συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τµηµατικά, 
ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τµήµατα παράδοση 
του αντικειµένου της σύµβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιµου 
ταµειακού υπολοίπου στο Έργο, µετά την προσκόµιση όλων των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για την πληρωµή 

Τόπος 
εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως σε εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πειραιά 
καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου. Στις 
περιπτώσεις που απαιτείται µετακίνηση του/της συνεργάτη εκτός του 
∆ήµου Πειραιά ή και της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών ή και το 
εξωτερικό, τα έξοδα θα καλύπτονται από το σχετικό κωδικό 
προϋπολογισµού του έργου του ∆ήµου Πειραιά µε την υποβολή των 
σχετικών παραστατικών.   

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Πτυχίο (ΠΕ) Θετικής ή Οικονοµικής κατεύθυνσης 

αναγνωρισµένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην 

Ελλάδα ή στο Εξωτερικό  

2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) ετήσιας τουλάχιστον 

διάρκειας στον τοµέα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Management) 

Τουρισµού ή Σχεδιασµού ∆ιοίκησης και Πολιτικής του Τουρισµού 

ή Ναυτιλίας, ή Αστικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης (Management), 

µε έµφαση σε θέµατα όπως Αειφόρος Ανάπτυξη, Αστική 

Ανταγωνιστικότητα και Ανθεκτικότητα, ∆ιαχείριση 

Περιβάλλοντος, Στρατηγικός Σχεδιασµός, Πόλεις-Λιµάνια, 

∆ιαχείριση Κλιµατικής Αλλαγής, Τοπική ∆ιακυβέρνηση, 

Οικονοµική ∆ιαχείριση και Επενδύσεις και άλλα συναφή, 
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αναγνωρισµένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην 

Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

3. 5ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία 

4. 3ετής τουλάχιστον ειδική επαγγελµατική εµπειρία (αθροιστικά) 

στην εκπόνηση/υλοποίηση  έργων ή µελετών ή προγραµµάτων 

(Εθνικών ή Ευρωπαϊκών) και εκπαιδευτικού υλικού, 

προγραµµάτων, διαλέξεων, σεµιναρίων σπουδαστικού και 

επαγγελµατικού επιπέδου κλπ. που αφορούν τους ακόλουθους 

τοµείς: Ναυτιλία ή Τουρισµός ή Τουρισµός Κρουαζιέρας ή 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων-Management Τουρισµού ή «Πράσινες» 

µεταφορές ή Ασφάλεια στη Ναυτιλία, Αστική Ανάπτυξη, ∆ιοίκηση 

Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα (γενικότερα) ή Πράσινες 

Υποδοµές ή Πράσινη και Γαλάζια Ανάπτυξη και λοιπούς 

συναφείς τοµείς. 

5. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

6. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας 

κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) παρουσιάσεων, (δ) 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
 
 
Β.  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης έργου 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου “BLUACT”, του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος URBACT III» και 
συγκεκριµένα στην Β΄ Φάση .  

Συγκεκριµένα θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης του ∆ήµου Πειραιά (∆/νση Προγραµµατισµού & 
Ανάπτυξης) για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου 
BLUACT:  

• συλλογής και αρχειοθέτησης των εγγράφων/ αρχείων/στοιχείων 
(φυσικών και ηλεκτρονικών) τεκµηρίωσης της φυσικής και 
οικονοµικής παρακολούθησης του έργου, 

• επικοινωνίας µε τους λοιπούς φορείς του εταιρικού σχήµατος, 

• επικοινωνίας µε την Τεχνική Γραµµατεία του έργου, 

• επικοινωνίας µε τα στελέχη του ∆ήµου που εµπλέκονται στην 
υλοποίηση του έργου, 

• υποστήριξης των στελεχών του ∆ήµου Πειραιά, ανάλογα µε το 
ρόλο τους (Υπεύθυνο Έργου, Λογιστή Έργου, κλπ) στην εκτέλεση 
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των εργασιών τους στο πλαίσιο του έργου, 

• γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης των δράσεων 
πληροφόρησης, δηµοσιότητας και δικτύωσης του έργου, 

• υποστήριξης της οµάδας έργου του ∆ήµου όσον αφορά την 
παρακολούθηση και παραλαβή των αποτελεσµάτων/ 
παραδοτέων του έργου,  

• γενικότερα, γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης της 
υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου υπό την 
καθοδήγηση του Υπεύθυνου Έργου από την πλευρά του ∆ήµου 
Πειραιά. 

• Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση 
του ανατεθειµένου έργου και δεν µπορεί να προβλεφθεί και να 
περιγραφεί συγκεκριµένα, αλλά έχει άµεση συνάφεια µε τις 
υποχρεώσεις του αναθέτοντα απέναντι στους εταίρους, τη 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι 
εργασίες που εκτελέσθηκαν και  ο αντίστοιχος χρόνος 
απασχόλησης του στελέχους. 

• Συγγραφή Εκθέσεων Προόδου εργασιών  

ΟΛΕΣ οι Εκθέσεις Προόδου θα µεταφραστούν και στην αγγλική 
γλώσσα  

Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική 
µορφή σε 5 αντίτυπα. 

Χρονική 
διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της έως 04.12.2020  µε περιθώριο 
παράτασης µόνο σε περίπτωση που παραταθεί το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του έργου και µόνο κατόπιν συµφωνίας µε την 
διαχειριστική αρχή του έργου και την Αρχή Πληρωµής. 
Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από τις 
ανάγκες του προγράµµατος σε συνεννόηση µε του τον/την 
Υπεύθυνο/η του έργου από πλευράς ∆ήµου Πειραιά και θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας καθώς µπορεί να απαιτηθεί η 
εργασία κάποιες απογευµατινές ώρες ή/και Σαββατοκύριακα. 
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Αµοιβή-
τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου 
προσδιορίζεται έως 17.600,00€ περιλαµβανοµένου του νόµιµου 
ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).  
Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα µπορεί να 
ξεπερνά το αναφερόµενο ανωτέρω συνολικό τίµηµα για τη σύµβαση 
συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τµηµατικά, 
ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τµήµατα παράδοση 
του αντικειµένου της σύµβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιµου 
ταµειακού υπολοίπου στο Έργο, µετά την προσκόµιση όλων των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για την πληρωµή. 

Τόπος 
εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως σε εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πειραιά 
καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.  
Στις περιπτώσεις που απαιτείται µετακίνηση του/της συνεργάτη 
εκτός του ∆ήµου Πειραιά ή και της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών 
ή και το εξωτερικό, τα έξοδα θα καλύπτονται από το σχετικό κωδικό 
προϋπολογισµού του έργου του ∆ήµου Πειραιά µε την υποβολή των 
σχετικών παραστατικών.   

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Πτυχίο (ΠΕ ή ΤΕ) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό  
2. Ειδική επαγγελµατική εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους 

(αθροιστικά) στην οικονοµική διαχείριση  έργων ή µελετών ή 
προγραµµάτων (Εθνικών ή Ευρωπαϊκών) κατά προτίµηση στον 
τοµέα της γαλάζιας ανάπτυξης. 

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
4. Γνώσης χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας 
κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) παρουσιάσεων, (δ) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

Επιθυµητά 
Προσόντα 

Ειδική επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση προγραµµάτων 
URBACT 

 
 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών. 

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3) Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και 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 οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής,  
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4) Να µην είναι υπόδικοι και να µην έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για 
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το 
αδίκηµα παραγράφηκε,         

5) Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, λόγω καταδίκης  

6) Να µην τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. 

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

α)  Αίτηση /Υπεύθυνη ∆ήλωση (επισυνάπτεται Υπόδειγµα).  

β) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 
ή άλλων  δηµόσιων  εγγράφων  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  
ταυτότητας. 

γ) Το απαιτούµενο πτυχίο ή δίπλωµα  ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ΤΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος 
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες 

δ) Το απαιτούµενο µεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, σύµφωνα µε τον 
παραπάνω πίνακα. 

ε) Βιογραφικό σηµείωµα  

στ) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   

    Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

    (1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία:  

     •  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και 

     • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης. 

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν, 
εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκοµίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

(2) Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον: 

Για τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο 
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της 
εξειδικευµένης εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή ένα τουλάχιστον 
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δελτίο παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και 
το είδος της εξειδικευµένης εµπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευµένη εµπειρία 
έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι 
υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου 
τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία είτε όχι. 

(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης και 

 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.  

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης, 

 • Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά 
µε το αντικείµενο της εµπειρίας και 

 • Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το 
είδος της εµπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, 
εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας 

ζ) Πιστοποιητικό απόδειξης της άριστης ή πολύ καλής γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτηµα 
µε τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ». 

η) Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (Η/Υ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ανακοίνωση 
παράρτηµα µε τίτλο «ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ». 

Επισήµανση: 

Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εάν ο τίτλος έχει 

αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  
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Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, 

αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη 

βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 

∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας. 

 

Επιπλέον κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να προσκοµίσει επιπρόσθετα και 

οτιδήποτε κρίνει σκόπιµο προκειµένου να ενισχύσει τη συµµετοχή του π.χ. 

συστατικές επιστολές. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του 
νοµού Αττικής, ενώ θα αναρτηθεί µαζί µε τα παραρτήµατα που τη συνοδεύουν στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (http://piraeus.gov.gr/). 

 

6. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να   απευθύνονται  στο 
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022566, αρµόδια για 
πληροφορίες κ. Βορρεάκου Αναστασία.  
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά  είτε αυτοπροσώπως, είτε µε 
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης  
αποκλειστικής  προθεσµίας, κατά  τις  εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. - 
15:00 µ.µ., από  13-02-2019  έως και  22-02-2019. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται 
και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 
12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή  της εντός της ανωτέρω προθεσµίας 
αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.  

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 
 
 

 

Ο  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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