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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘GREEN C PORTS’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CEF 2014-2020 

 
Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Το συµφωνητικό του έργου GREEN C PORTS 
2. Την υπ’ αριθµ. 393/10-6-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 

οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε 
τίτλο «Green and Connected Ports» και ακρωνύµιο «GREEN C PORTS» που 
εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα CEF (CONNECTING EUROPE 
FACILITY 2014-2020) και ορίστηκε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίησή του 

3. Την υπ’ αριθµ. 595/10-10-2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) 
επιστηµονικό συνεργάτη για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου «GREEN 
C PORTS» που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα CEF (CONNECTING 
EUROPE FACILITY 2014-2020). 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) επιστηµονικό συνεργάτη για 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου «GREEN C PORTS» που εντάσσεται στο 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα CEF (CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020).  

 
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος ‘CEF (CONNECTING EUROPE 
FACILITY 2014-2020)’ υλοποιείται το έργο µε τίτλο ‘Green and Connected Ports’ 
και ακρωνύµιο ‘GREEN C PORTS’ στο οποίο ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ως 
εταίρος, σύµφωνα µε την υπ ’αριθ. 393/10-6-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά σ’ αυτό. 

Στο έργο, συνολικού προϋπολογισµού 7.175.708 € συµµετέχουν 12 εταίροι 
από 4 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γερµανία, Ιταλία) και θα διαρκέσει 48 µήνες, από 
01-04-2019 έως 31-03-2023. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Κ. ΤΣΟΛΚΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ραγάτση  12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022256 

FAX  :  213 2022978 

 

Πειραιάς          23 / 10 / 2019    

Αρ. Πρωτ.        64696 / 3160 
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Ο προϋπολογισµός που αντιστοιχεί στον ∆ήµο Πειραιά ανέρχεται στο ποσό 
των 157.500 € και χρηµατοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε καθώς αφορά µελέτες µε 
πιλοτικές δράσεις. Το υπόλοιπο 50% χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Το έργο σχετίζεται µε την εγκατάσταση ενός δικτύου αισθητήρων που µετρούν 
περιβαλλοντικά και µετεωρολογικά δεδοµένα (θερµοκρασία, άνεµο, ατµοσφαιρική 
πίεση, υγρασία, ποιότητα αέρα, θόρυβο και εκποµπές οχηµάτων), την πιλοτική 
εφαρµογή τεχνολογικής πλατφόρµας για την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 6 λιµένων (Πειραιά, Βαλένθια, Βενετίας, Μπιλµπάο, 
Μπρεµερχάφεν, Βιλχελµσχάφεν) καθώς και τη µοντελοποίηση αλγορίθµων 
τεχνητής νοηµοσύνης, ώστε να υλοποιηθεί η σχετική διαδικτυακή πλατφόρµα. 

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθµιση του υφιστάµενου προγράµµατος 
παρακολούθησης ατµοσφαιρικών ρύπων και ακουστικού περιβάλλοντος και 
θορύβου µε τοποθέτηση συγχρόνως και νέων σταθµών µέτρησης σε κοµβικά 
σηµεία του λιµένος αλλά και κινητών αισθητήρων σε πούλµαν και φορτηγά 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η µέτρηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων σε 
πραγµατικό χρόνο και ταυτόχρονα η ενηµέρωση του προσωπικού των λιµένων, 
των δηµοτικών αρχών και των µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας που 
συνεργάζονται µε τους λιµένες. 

Η δράση GREEN C PORTS στοχεύει στην επίτευξη του ίδιου στόχου µε το 
παγκόσµιο έργο, το οποίο είναι να παρέχει µια κατάλληλη σειρά εργαλείων και 
τεχνολογιών ψηφιοποίησης για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας 
των λιµένων και των επιδόσεων των λιµενικών επιχειρήσεων στο ∆ίκτυο ∆Ε∆-Τ. Η 
δράση αυτή θα οδηγήσει σε εναρµονισµένες και διαλειτουργικές λύσεις 
πληροφορικής σε σειρά πιλοτικών λιµένων, όπως το Bremerhaven, το 
Wilhemshaven, τον Πειραιά, τη Βενετία και τη Βαλένθια. 

Η επιτυχία του προαναφεροµένου έργου διασφαλίζει ότι τα εργαλεία και οι 
τεχνολογίες ψηφιοποίησης σε αυτή τη ∆ράση θα αναπαραχθούν και θα εφαρµοστούν 
σε µεγαλύτερο αριθµό λιµένων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε µελλοντικές δράσεις 
καθώς και σε άλλα έργα. 

Για τους σκοπούς υλοποίησης του έργου αρµοδιότητας του ∆ήµου Πειραιά, 
απαιτείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, όπως περιγράφεται στη συνέχεια: 

 
 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Α.  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Επιστηµονικός συνεργάτης για τα πακέτα εργασίας WP 1.2, 

WP 1.4,  WP 2.1, WP 3.3, WP 3.4, WP 4.1 και WP 4.2 του έργου 
GREEN C PORTS 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

 
 
 
 
Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου ‘ GREEN C PORTS’ του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος CEF 
2014-2020. 

Συγκεκριµένα, θα έχει όλη την ευθύνη διεκπεραίωσης του 
προγράµµατος CEF 2014-2020-(έργο GREEN C PORTS) , σε ότι 
αφορά την συµµετοχή της πόλης του Πειραιά, από την ηµέρα 
πρόσληψής του έως την λήξη του προγράµµατος τον 3ο/2023 και 
όχι µόνο κατά τον χρόνο διενέργειας των πακέτων του 
προγράµµατος. 
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Για την ορθή υλοποίηση του έργου, πλέον των παραδοτέων των 
πακέτων WP 1.2, WP 1.4, WP 2.1, WP 3.3, WP 3.4, WP 4.1, WP 
4.2 ο επιστηµονικός συνεργάτης: 

1) Θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας και συνεργασίας µε 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (e-mail,τηλεδιασκέψεις, ταξίδια, 
συναντήσεις,κ.λ.π.) µε την διεπιστηµονική οµάδα των εταίρων του 
προγράµµατος στην Ε.Ε. και άλλων συνεργαζόµενων µερών. 

2) Θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί την υλοποίηση και πρόοδο 
του έργου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των παραδοτέων εντός του 
προγραµµατισµένου χρόνου και του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού (Project Code: 2018-EU-TM-0117). 

3) Θα φροντίζει για την παραγωγή τεκµηριωµένων αποτελεσµάτων 
υψηλής ποιότητος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρονική 
διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου είναι έως 41 µήνες 
απασχόλησης, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 
και τις 31-03-2023. 
 
 

 
α/α 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1 

 
Task 1.2 

Installation of 
environmental 

sensor network. 
(Εγκατάσταση 

δικτύου 
περιβαλλοντικών 
αισθητήρων) 

 
 
2 

 
 

Task 1.4 

PEP platform end-
to-end integration 

with existing 
systems and 

sensor network 
(Ολοκλήρωση της 
πλατφόρµας PEP 
µε τα υπάρχοντα 
συστήµατα και το 
δίκτυο αισθητήρων) 

 
3 

 
Task 2.1 

Big data source 
analysis: 

characterization of 
existing and 

additional data 
sources 

(Ανάλυση πηγών 
δεδοµένων: 

χαρακτηρισµός 
υφιστάµενων και 

πρόσθετων πηγών 
δεδοµένων) 
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4 

 
Task 3.3 

Management of 
platform, 

stakeholders and 
city reporting 

modules 
(∆ιαχείριση 
πλατφόρµας 

ενδιαφερόµενων 
µερών και 
υποβολές 

εκθέσεων για την 
πόλη) 

 
5 

 
Task 3.4 

Management and 
reporting 
validation 
(Έλεγχος 

διαχείρισης και 
αναφοράς) 

 
6 

 
Task 4.1 

Communication 
and dissemination 
(Επικοινωνία και 

διάδοση) 

 
7 

 
Task 4.2 

Coordination 
(Συντονισµός) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Έως 41 µήνες 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Αµοιβή-
τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για την χρονική διάρκεια της σύµβασης 
µίσθωσης έργου προσδιορίζεται έως 73.000,00 € 
περιλαµβανόµενου του νοµίµου ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και 
των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 
Ειδικότερα, η αµοιβή ανά πακέτο εργασίας έχει ως εξής: 
 

α/α ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
1 Task 1.2 22.000,00 € 
2 Task 1.4   4.000,00 € 
3 Task 2.1   4.000,00 € 
4 Task 3.3   5.000,00  € 
5 Task 3.4   5.000,00 € 
6 Task 4.1 18.000,00 € 
7 Task 4.2 15.000,00 € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 73.000,00 €  

 
 
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. 
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Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ) 
Θετικών Επιστηµών 

2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών µε 
αντικείµενο συναφές των Περιβαλλοντικών 
Επιστηµών. 

3. Τουλάχιστον οκτώ (8) έτη προϋπηρεσία, κατά 
προτίµηση, µε την ιδιότητα του Φυσικού Ερευνητή σε 
Ερευνητικά Κέντρα ή/και Εργαστήρια Περιβαλλοντικής 
Κατεύθυνσης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
συµµετέχοντας σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά 
προγράµµατα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (κατά 
προτίµηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές 
περιοχές). 

4. Πολυετής εµπειρία στην ανάπτυξη και εφαρµογή 
µετεωρολογικών και ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
µοντέλων µικρής και µέσης κλίµακας µέσα σε αστικά 
περιβάλλοντα σύνθετης γεωµετρίας για την 
προσοµοίωση ατµοσφαιρικής διασποράς ρύπων 
εκπεµπόµενων από αστικές πηγές για την εκτίµηση 
συνεπειών και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

5. Εµπειρία στη τοποθέτηση, ρύθµιση και χρήση 
οργάνων µέτρησης µετεωρολογικών παραµέτρων 
(θερµοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας-διεύθυνσης 
ανέµου κλπ.) καθώς και ατµοσφαιρικών ρύπων όπως 
NOx (οξειδίων αζώτου), O3 (όζοντος), PM 
(αιωρούµενων σωµατιδίων) κλπ. 

6. Πολυετής εµπειρία στην επεξεργασία και 
χρησιµοποίηση δεδοµένων (µετεωρολογικών-
ατµοσφαιρικών ρύπων) στη διεξαγωγή 
προσοµοιώσεων µε µοντέλα διασποράς αερίων 
ρύπων σε αστικές περιοχές. 

7. Πολυετής εµπειρία στην ανάπτυξη και εφαρµογή 
µετεωρολογικών και ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
µοντέλων µικρής και µέσης κλίµακας µέσα σε αστικά 
περιβάλλοντα σύνθετης γεωµετρίας για την 
προσοµοίωση ατµοσφαιρικής διασποράς ρύπων 
εκπεµπόµενων από αστικές πηγές για την εκτίµηση 
συνεπειών και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

8. Εµπειρία στη χρήση και ανάπτυξη Μοντέλων 
Περιβαλλοντικών Εφαρµογών κατά προτίµηση 
µοντέλων όπως Αίολος, OSPM, STREET, SEP-
SCAM, QUIC, MEMO, OFIS καθώς και των συναφών 
προγραµµάτων επεξεργασίας τοπογραφικών 
δεδοµένων όπως το Geomatica, OpenJump, QGIS 
κτλπ. 
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9. Εµπειρία στη συγγραφή επιστηµονικών 
δηµοσιεύσεων, στην Αγγλική γλώσσα, σε διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά. 

 

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,  

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. 

δ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, όπως αναφέρεται στον 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. 
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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 
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 
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βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας 

Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εάν ο τίτλος έχει 

αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

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 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 2022250 & 56, αρµόδιος για 
πληροφορίες κ. Κων. Τσόλκας.  
 
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  29-10-2019  έως και  07-11-2019. 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 

ΑΔΑ: Ω1ΖΜΩΞΥ-Μ46


		2019-10-24T10:17:19+0300
	Athens




