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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘euPOLIS’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020 

 
 
Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Την υπ’ αρ. 26/29-1-2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά ως εταίρου στο έργο µε 
τίτλο ‘Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing 
the Health and Well-being of Citizens: the euPOLIS Approach’ και 
ακρωνύµιο ‘euPOLIS’ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος ‘HORIZON 2020’ και ορίστηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. Την υπ αριθµ. 545/23-07-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε 
την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε  τρεις   (3)   
επιστηµονικούς συνεργάτες  για  την  υλοποίηση    του  έργου  ‘euPOLIS’  
στο  πλαίσιο  του  ευρωπαϊκού προγράµµατος  HORIZON  2020,  για  τους  
48  µήνες  διάρκειας  του  προγράµµατος,  αρχής γενοµένης από τον 
9ο/2020. 

3. Την αρ. πρωτ. 45490/2718/25-09-2020 προηγούµενη ανακοίνωση. 
4. Την υπ αριθµ. 1049/29-11-2022 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε 

την οποία εγκρίθηκε η σύναψη µίσθωσης έργου µε έναν (1) επιστηµονικό 
συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου: «euPOLIS» στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος HORIZON 2020, για την αντικατάσταση του 
αποχωρήσαντος συνεργάτη. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα  
6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε µία-ένα (1) επιστηµονική-κό 
συνεργάτη για την υλοποίηση του Έργου ‘euPOLIS’ στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράµµατος ‘HORIZON 2020’.  

 

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

ΤΗΛ. :  213 2022566 

 

Πειραιάς           19 / 12 / 2022   

Αρ. Πρωτ.         57730 / 4788 
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος ‘HORIZON 2020’ υλοποιείται το 
έργο µε τίτλο ‘Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the 
Health and Well-being of Citizens: the euPOLIS Approach’ και ακρωνύµιο 
‘euPOLIS’, στο οποίο ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ως εταίρος, σύµφωνα µε την υπ’ 
αρ. 26/29-1-2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
συµµετοχή του ∆ήµου µας σε αυτό και ορίστηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.  

Στο έργο, συνολικού Προϋπολογισµού 11.245.407,75 €, συµµετέχουν 28 
εταίροι από 14 χώρες.  

Ο προϋπολογισµός για τον ∆ήµο Πειραιά ανέρχεται στο ποσό των 
812.812,50 €, ενώ η διάρκεια του έργου έχει οριστεί στους 48 µήνες.  

Η έναρξη του έργου έγινε τον Σεπτέµβριο του 2020. 
Το EuPOLIS στοχεύει: 
α) στην αντικατάσταση της παραδοσιακής αντίληψης, βάσει της οποίας 

κατασκευάζονται µηχανικά συστήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος µε 
µεγάλο κόστος. Στόχος είναι η ανάπτυξη φυσικών συστηµάτων για την ταυτόχρονη 
ενίσχυση της δηµόσιας υγείας και της ευηµερίας και η δηµιουργία ευπροσάρµοστων 
αστικών οικοσυστηµάτων µε χαµηλότερο κόστος κύκλου ζωής, 

β) στην αναγέννηση και την αποκατάσταση των αστικών οικοσυστηµάτων και 
ταυτόχρονα στην αντιµετώπιση βασικών προκλήσεων, όπως η χαµηλή 
περιβαλλοντική ποιότητα, ο κατακερµατισµός και η χαµηλή βιοποικιλότητα στους 
δηµόσιους χώρους, τους υδάτινους πόρους, την υποτιµηµένη χρήση του χώρου σε 
υποβαθµισµένες περιοχές και συνεπώς στη βελτίωση της αστικής βιωσιµότητας, 

γ) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρέχοντάς τους 
ευχάριστες ανοιχτές περιοχές κοινωνικοποίησης που ενθαρρύνουν την κοινωνική 
ανταλλαγή και την ένταξη  

δ) στην παρακολούθηση του αντίκτυπου όλων των παρεµβάσεων στη 
δηµόσια υγεία και την ευηµερία των πολιτών.  

Οι λύσεις euPOLIS θα παρουσιαστούν σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις (front runner 
cities): το Βελιγράδι (Σερβία), το Λοτζ (Πολωνία), τον Πειραιά και το Gladsaxe 
(∆ανία). Έχουν επίσης συµπεριληφθεί: η Μπογκοτά (Κολοµβία), το Παλέρµο (Ιταλία), 
η Λεµεσός (Κύπρος) και το Trebinje (Βοσνία και Ερζεγοβίνη) (follower cities), 
προκειµένου να αναπαραχθούν και να αποδειχθούν τα πλεονεκτήµατα των 
καινοτοµιών µέσω καθοδήγησης.  

Ο ∆ήµος Πειραιά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα λειτουργήσει ως 
πόλη-οδηγός (front runner city) εφαρµόζοντας δράσεις στο σχολικό συγκρότηµα της 
οδού Τζαβέλλα, όπως η δηµιουργία κάθετου κήπου, η συλλογή του βρόχινου νερού 
καθώς και της περίσσειας του νερού από τις βρύσες πόσιµου νερού για πότισµα των 
παρακείµενων χώρων πρασίνου, η φύτευση αναρριχώµενων φυτών, κ.α, καθώς και 
στην ευρύτερη περιοχή, όπως η δηµιουργία pocket park στην ακτή ∆ηλαβέρη κ.ά. 

 
Για τους σκοπούς υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου αρµοδιότητας του 

∆ήµου Πειραιά, απαιτείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου  µε µία-ένα (1) 
επιστηµονικό συνεργάτη  µε την ειδικότητα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(ΠΕ), για την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος συνεργάτη ο οποίος είχε συνάψει 
σύµβαση µίσθωσης έργου µε την ειδικότητα αυτή και λόγω του γεγονότος ότι δεν 
είχαν καταταχθεί άλλοι υποψήφιοι στον σχετικό πίνακα ο οποίος είχε συνταχθεί 
κατόπιν των υποβληθέντων αιτήσεων σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 45490/2718/25-09-
2020 ανακοίνωση. 
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2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Α. 

      
        ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείµενο 
σύµβασης µίσθωσης 

Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου ‘euPOLIS’ του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ΗΟRΙΖΟΝ 2020, 
ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

 
Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως τις 31-08-2024 
(ή έως την λήξη του έργου, εφόσον παραταθεί η διάρκειά του) 
 

Συνολική 
απασχόληση 

(βάσει του φυσικού 
αντικειµένου της 
σύµβασης) 

 
Έντεκα (11) ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ κατανεµηµένοι στην χρονική ισχύ 
διενέργειας του έργου και ανάλογα µε τις ανάγκες εκτέλεσής του, 
όπως ορίζονται από την εγκεκριµένη πρόταση του προγράµµατος 
(Grant Agreement 869448 - έργου euPOLIS). 
 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

 
Η συνολική αµοιβή για την χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου 
προσδιορίζεται έως  25.300,00€ (2.300,00€ χ 11 Α/Μ) 
συµπεριλαµβανοµένων του νοµίµου ΦΠΑ (εάν δεν 
απαλλάσσεται), των ασφαλιστικών εισφορών (εφόσον δεν 
καταβάλλονται από τον ανάδοχο) και των πάσης φύσεως 
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου. 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1) Πτυχίο (ΠΕ) ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα ή ισότιµων αναγνωρισµένων 
στο Εξωτερικό. 
 
2) Μεταπτυχιακό δίπλωµα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην 
Ελλάδα ή ισότιµων αναγνωρισµένων στο Εξωτερικό στην 
Αρχιτεκτονική Τοπίου. 
 
3) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην 
Ελλάδα ή ισότιµων αναγνωρισµένων στο Εξωτερικό στο Αστικό 
Πράσινο. 
 
4) 15 ετής επαγγελµατική εµπειρία 
 
5) 10ετής τουλάχιστον ειδική επαγγελµατική εµπειρία (αθροιστικά)  
στην τεχνική υποστήριξη / εκπόνηση / υλοποίηση έργων ή 
προγραµµάτων Εθνικών ή Ευρωπαϊκών. 
 
6) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
  
7) Γνώση Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Όπως ορίζονται στην εγκεκριµένη πρόταση του προγράµµατος 
(Grant Agreement 869448 - έργου euPOLIS). 

 

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) Βιογραφικό σηµείωµα  

δ) Πτυχίο ή δίπλωµα  ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα. 

ε) Μεταπτυχιακό δίπλωµα, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα.  

στ) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα. 

ζ) 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 

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

θ) 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 Εκπαίδευσης, εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή, απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., 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. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την 

ισοτιµία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των µεταπτυχιακών τίτλων, όσοι 

υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ή 

επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες 

χορηγήθηκαν από: 

i) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του 

άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης 

Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή 

ii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του 

άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας, 

βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή  

iii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης 

διάρκειας τριών ετών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 

iv) το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «∆εύτερο γενικό 

σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την  

οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων». 

v) κάτοχοι διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί 

σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του 

συστήµατος αυτόµατης αναγνώρισης διπλωµάτων, άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
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από τις κατά περίπτωση αρµόδιες εθνικές αρχές, σύµφωνα µε τα προεδρικά 

διατάγµατα 40/1986 (Α΄14), 84/1986, (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35),  

53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613). 

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 αναρτηθεί µαζί µε τα παραρτήµατα που τη 
συνοδεύουν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-
prosopikou/). 

 

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

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα 
υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail  
aoristou@piraeus.gov.gr µε θέµα  ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ euPOLIS, από 20-
12-2022  έως και  29-12-2022.  

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

 
8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί 
για το σκοπό αυτό και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τον ∆ήµαρχο 
Πειραιά. 

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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