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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Πειραιάς,          12 / 07 / 2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ.:       45245 / 2115 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝ. ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆ραγάτση 12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 18535 
ΤΗΛ.: 213 2022566, 250 
FAX:  213 2022978 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)» 
 
 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 

(ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).  

2.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.  Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 

54/τ.Α΄/14-3-2013). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 

5.  Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 

6.  Την Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά 

(ΦΕΚ2460/τ.Β’/3-11-2011). 

7.  Την υπ’ αριθ. ∆23/ΟΙΚ.14435-1135/29-03-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός 

ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 

854/τ.Β΄/30.3.2016).  
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8.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3988/23-12-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: 

«Ένταξη της Πράξης “∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)” µε Κωδικό ΟΠΣ 5002607 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα “Αττική 2014 – 2020”». 

9.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 54635/5-11-2018 απόφαση Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα του 

∆ηµάρχου Πειραιά του Υποέργου (Α/Α1) «∆ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά 

(Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα ΚΕΜ)» της πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» µε 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607». 

10.  Την υπ' αριθ. 141/27-02-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά, µε 

θέµα: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόµου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, για την αναπλήρωση συµβασιούχου που είχε προσληφθεί για την 

υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α1) «∆ιευρυµένο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά (Κεντρική 

∆οµή & Παράρτηµα ΚΕΜ)» της πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» µε κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014-2020». 

11.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1524/04-3-2019 Βεβαίωση της Προϊσταµένης Γενικής ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, περί ύπαρξης πιστώσεων για 

την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 

ανακοίνωσης. 

Ανακοινώνει 
 

  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου, 
για την υλοποίηση της Πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον ∆ήµο Πειραιά που εδρεύει 
στον Πειραιά Ν. Αττικής 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  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

 
∆ήµος Πειραιά 
Για τη στελέχωση  

της ∆οµής 
  «Κέντρο Κοινότητας - 

Κέντρο Ένταξης 
Μεταναστών ∆ήµου 

Πειραιά»  

 

Πειραιάς, 
Ν.Αττικής 

 
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 

Έξι (6) µήνες και είκοσι µία 
(21) ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης µε 
δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης έως τη λήξη του 
Προγράµµατος 

(ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 
 4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ –              

5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ) 

1 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 α) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Νοµικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,     

β) *Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος της 

αλλοδαπής σε θέµατα µεταναστευτικού και εργατικού δικαίου ή εµπειρία** τουλάχιστον 
ενός (1) έτους σε θέµατα µεταναστευτικού και εργατικού δικαίου, 

γ) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

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

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ: 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης είναι οι υποψήφιοι να µην έχουν την ιδιότητα του 
∆ικηγόρου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 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: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα 
Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Βορρεάκου 
Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2022566, 250), από 17-07-2019 έως και 26-07-2019.   
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 τοπικές 
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου 
Πειραιά, 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 – ∆ιαδικασίες ���� 
∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου 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: Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις “∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, 
∆οµές Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης «26-05-2017», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για 
τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, 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 (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης «17-1-2019», 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 ���� 
Πολίτες ���� Έντυπα – ∆ιαδικασίες ���� ∆ιαγωνισµών φορέων ���� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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