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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE 
(BSFS)” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBAN INNOVATIVE ACTIONS 

(UIA), ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014. 
3. Την µε αρ. 16/21-01-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στη πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων στο πρόγραµµα UIA (Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις) στη θεµατική 
περιοχή: Urban Innovative Actions Initiative-Urban Security και η υποβολή 
της πρότασης µε τίτλο “A Holistic Risk Management Approach for monitoring, 
assessing and forecasting the efficiency, sustainability and resilience of 
Piraeus” και διακριτικό τίτλο «Be Secure Feel Secure». 

4. Το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου  
5. Την επιστολή οριστικής έγκρισης του έργου “Be Secure Feel Secure”  
6. Την υπ’ αριθµ. 190/10-3-2021 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 

οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τέσσερα (4) άτοµα 
για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου ”Be Secure Feel Secure” στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος UIA. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τέσσερα (4) άτοµα για την υλοποίηση 
του Ευρωπαϊκού έργου ”Be Secure Feel Secure” στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
UIA, µε τις εξής ειδικότητες: 

 

1) Κοινωνικός Λειτουργός, µέλος της Μονάδας Υποστήριξης Θυµάτων 

2) Κοινωνικός Λειτουργός, µέλος της  Μονάδας Υποστήριξης Θυµάτων 
(για υποστήριξη ανηλίκων / µαθητών) 

3) Ψυχολόγος, µέλος της Μονάδας Υποστήριξης Θυµάτων 

4) Νοµικός Σύµβουλος, µέλος της Μονάδας Υποστήριξης Θυµάτων 

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

ΤΗΛ. :  213 2022267 

 

Πειραιάς              17  / 05 / 2021    

Αρ. Πρωτ.             19387 / 1614 
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο “Be Secure Feel 
Secure”, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα  Urban Innovative Actions 
(UIA), Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.966.425,00€, 
ενώ για τον ∆ήµο Πειραιά στο ποσό των 1.414.800,00€.  Η χρηµατοδότηση από το 
πρόγραµµα Urban Innovative Actions (UIA), Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις ανέρχεται 
σε 80% (1.131.840,00€), ενώ το υπόλοιπο 20% (282.960,00€) χρηµατοδοτείται από 
ιδία συµµετοχή µέσω της διάθεσης του προσωπικού (µισθοδοτικό κόστος). 

Η διάρκεια του έργου είναι 36 µήνες  µε ηµεροµηνία έναρξης 1/9/2019.  
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, στοχεύουµε στην δηµιουργία ενός ενιαίου 

πλαισίου φυσικής και ψηφιακής ασφάλειας µε στόχο την µείωση της τοπικής 
εγκληµατικότητας, ούτως ώστε ο Πειραιάς να γίνει µια πόλη ασφαλέστερη για τους 
δηµότες και τους επισκέπτες του και να αποτελέσει έναν ελκυστικότερο τουριστικό 
προορισµό. 

Για τους σκοπούς υλοποίησης του παραπάνω έργου, απαιτείται η πρόσληψη 
προσωπικού. Η χρονική διάρκεια πρόσληψης για κάθε ειδικότητα θα αναφερθεί 
κατωτέρω. 

 
 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Α.  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Κοινωνικός Λειτουργός, µέλος της Μονάδας Υποστήριξης 

Θυµάτων 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στην Μονάδα Υποστήριξης 
Θυµάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Be Secure Feel 
Secure», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Urban Innovative Actions 
(UIA), Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις EUROPE» και θα λειτουργεί ως 
πρώτος σύνδεσµος µεταξύ της Μονάδας Υποστήριξης Θυµάτων και 
των ενδιαφερόµενων µερών. Συγκεκριµένα θα παρέχει τις κάτωθι 
υπηρεσίες: 
 

• ∆ιενέργεια ατοµικής αξιολόγησης προκειµένου να διερευνήσει 

και να αξιολογήσει τις ανάγκες ή / και την ευπάθεια των 

δικαιούχων, 

• Παρακολούθηση προόδου των δικαιούχων, 

• ∆ιατήρηση του ιστορικού της υπόθεσης των δικαιούχων, 

• Παροχή πληροφοριών σχετικά  µε τις υπηρεσίες της Μονάδας, 

• ∆ιερεύνηση πιθανότητας περαιτέρω συνεργασιών της Μονάδας 

µε εξωτερικούς φορείς, 

• Τήρηση των ορθών διαδικασιών υποβολής  εκθέσεων, 

• Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας, 

• Επικοινωνία µε τους λοιπούς φορείς του εταιρικού σχήµατος, 

• Επικοινωνία µε την Γραµµατεία της Μονάδας, 

• Επικοινωνία µε τα στελέχη του ∆ήµου που εµπλέκονται στην 

υλοποίηση του έργου, 
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• υποστήριξη των στελεχών του ∆ήµου Πειραιά, ανάλογα µε το 

ρόλο τους (Υπεύθυνο Έργου, Υπεύθυνου Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης, κλπ) στην εκτέλεση των εργασιών τους στο 

πλαίσιο του έργου, 

• 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. 

 

Ο/Η συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίζει το απόρρητο όσων του 

εµπιστεύεται το θύµα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον, θα ενεργεί 

σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών 

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι 

εργασίες που εκτελέσθηκαν και  ο αντίστοιχος χρόνος 

απασχόλησης του στελέχους. 

• Συγγραφή 6µηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων Προόδου 

Εργασιών  

• Όλες οι Εκθέσεις Προόδου θα παραδοθούν στην αγγλική 

γλώσσα. Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη ΚΑΙ 
ηλεκτρονική µορφή. 

Χρονική 
διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της και για δεκαοκτώ (18) µήνες,  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 και σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο 
προϋπολογισµό 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. 

Αµοιβή-
τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου 
προσδιορίζεται έως 20.000,00€ περιλαµβανοµένων όλων των 
νόµιµων εισφορών και όλων των 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  από πιστοποίηση παραλαβής 
των παραδοτέων και την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για την πληρωµή. 
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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 ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης 

µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  

Πολιτικής Επιστήµης -  Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση  

Κοινωνικής Εργασίας 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 ή Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος  Κοινωνικής Εργασίας 

ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 

της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. 5ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία µετά την απόκτηση 

του πτυχίου 

3. 2ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές 

αντικείµενο 

4. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

5. Γνώση βασικών προγραµµάτων Η/Υ  

Επιθυµητά 
Προσόντα 

1. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) ετήσιας τουλάχιστον 

διάρκειας στον Τοµέα της Εγκληµατολογίας ή σε συναφές 

αντικείµενο 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή 

Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 

προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού 

Λειτουργού και  

3. Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – 

υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον 

ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι 

σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την 

έκδοσή της. 
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Β. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Κοινωνικός Λειτουργός, µέλος της  Μονάδας Υποστήριξης 

Θυµάτων (για υποστήριξη ανηλίκων / µαθητών) 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στην Μονάδα Υποστήριξης 
Θυµάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Be Secure Feel 
Secure», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Urban Innovative Actions 
(UIA), Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις EUROPE» και θα λειτουργεί ως 
πρώτος σύνδεσµος µεταξύ της Μονάδας Υποστήριξης Θυµάτων και 
των ενδιαφερόµενων µερών. Συγκεκριµένα θα παρέχει τις κάτωθι 
υπηρεσίες: 
 

• ∆ιενέργεια ατοµικής αξιολόγησης προκειµένου να διερευνήσει 

και να αξιολογήσει τις ανάγκες ή / και την ευπάθεια των 

δικαιούχων, 

• Παρακολούθηση προόδου των δικαιούχων, 

• ∆ιατήρηση του ιστορικού της υπόθεσης των δικαιούχων, 

• Παροχή πληροφοριών σχετικά  µε τις υπηρεσίες της Μονάδας, 

• ∆ιερεύνηση πιθανότητας περαιτέρω συνεργασιών της Μονάδας 

µε εξωτερικούς φορείς, 

• Τήρηση των ορθών διαδικασιών υποβολής  εκθέσεων, 

• Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας, 

• Επικοινωνία µε τους λοιπούς φορείς του εταιρικού σχήµατος, 

• Επικοινωνία µε την Γραµµατεία της Μονάδας, 

• Επικοινωνία µε τα στελέχη του ∆ήµου που εµπλέκονται στην 

υλοποίηση του έργου, 

• Υποστήριξη των στελεχών του ∆ήµου Πειραιά, ανάλογα µε το 

ρόλο τους (Υπεύθυνο Έργου, Υπεύθυνου Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης, κλπ) στην εκτέλεση των εργασιών τους στο 

πλαίσιο του έργου, 

• 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. 

 

Ο/Η συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίζει το απόρρητο όσων του 

εµπιστεύεται το θύµα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον, θα ενεργεί 

σύµφωνα µε τον κώδικα δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών 

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι 

εργασίες που εκτελέσθηκαν και  ο αντίστοιχος χρόνος 

απασχόλησης του στελέχους. 
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• Συγγραφή 6µηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων Προόδου 

Εργασιών  

• Όλες οι Εκθέσεις Προόδου θα παραδοθούν στην αγγλική 

γλώσσα. Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη ΚΑΙ 
ηλεκτρονική µορφή. 

Χρονική 
διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της και για δεκαοκτώ (18) µήνες,  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 και σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο 
προϋπολογισµό 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. 

Αµοιβή-
τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου 
προσδιορίζεται έως 20.000,00€ περιλαµβανοµένων όλων των 
νόµιµων εισφορών και όλων των 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  από πιστοποίηση παραλαβής 
των παραδοτέων και 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 ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης 

µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  

Πολιτικής Επιστήµης -  Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση  

Κοινωνικής Εργασίας 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 ή Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος  Κοινωνικής Εργασίας 

ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 

της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
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αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

2. 5ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία µετά την απόκτηση 

του πτυχίου 

3. 2ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία (αθροιστικά) σε 

συναφές αντικείµενο και στην συνεργασία µε ανηλίκους 

4. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

5. Γνώση βασικών προγραµµάτων Η/Υ 

Επιθυµητά 
Προσόντα 

1. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) ετήσιας τουλάχιστον 

διάρκειας στον Τοµέα της Εγκληµατολογίας ή σε συναφές 

αντικείµενο. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή 

Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 

προυποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού 

Λειτουργού και  

3. Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών 

Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – 

υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον 

ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι 

σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την 

έκδοσή της. 

 
 
 
Γ.  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Ψυχολόγος, µέλος της Μονάδας Υποστήριξης Θυµάτων 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στην Μονάδα Υποστήριξης 
Θυµάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Be Secure Feel 
Secure», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Urban Innovative Actions 
(UIA), Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις EUROPE» και θα παρέχει 
συναισθηµατική υποστήριξη σε άτοµα (και µέλη των οικογενειών 
τους) που επηρεάζονται ψυχολογικά από θυµατοποίησή τους. 
Συγκεκριµένα θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

 

• Υποστήριξη θυµάτων µε σκοπό την ανάκαµψή τους από την 

κρίση που τους προκλήθηκε από το έγκληµα, 

• Πραγµατοποίηση προγραµµατισµένων προσωπικών 

συνεδριών µε τα θύµατα, 

• Συνεργασία µε τον/την Νοµικό Σύµβουλο και τους Κοινωνικούς 
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Λειτουργούς της Μονάδας για παροχή ολιστικής φροντίδας, 

• Τήρηση των ορθών διαδικασιών υποβολής  εκθέσεων 

• Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας 

• Επικοινωνία µε τους λοιπούς φορείς του εταιρικού σχήµατος, 

• Επικοινωνία µε την Γραµµατεία της Μονάδας, 

• Επικοινωνία µε τα στελέχη του ∆ήµου που εµπλέκονται στην 

υλοποίηση του έργου, 

• Υποστήριξη των στελεχών του ∆ήµου Πειραιά, ανάλογα µε το 

ρόλο τους (Υπεύθυνο Έργου, Υπεύθυνου Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης, κλπ) στην εκτέλεση των εργασιών τους στο 

πλαίσιο του έργου, 

• Ο,τιδήποτε 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. 

 

Ο/Η συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίζει το απόρρητο όσων του 

εµπιστεύεται το θύµα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ενώ, θα εκτελέσει νοµικά τις 

ευθύνες που απαιτούνται σύµφωνα µε τον ισχύοντα κώδικα 

δεοντολογίας των ψυχολόγων. 

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι 

εργασίες που εκτελέσθηκαν και  ο αντίστοιχος χρόνος 

απασχόλησης του στελέχους, 

• Συγγραφή 6µηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων Προόδου 

Εργασιών. 

Όλες οι Εκθέσεις Προόδου θα παραδοθούν στην αγγλική 
γλώσσα. Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη ΚΑΙ 
ηλεκτρονική µορφή. 

Χρονική 
διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της και για δεκαοκτώ (18) µήνες,  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 και σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο 
προϋπολογισµό 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 20.000,00€ περιλαµβανοµένων όλων των 
νόµιµων εισφορών και όλων των 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  από πιστοποίηση παραλαβής 
των παραδοτέων και 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 ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 

31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 

(Α΄278), όπως ισχύει), 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. 5ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία µετά την απόκτηση 

του πτυχίου 

3. 2ετής τουλάχιστον ειδική επαγγελµατική εµπειρία (αθροιστικά) 

µετά την απόκτηση του πτυχίου, στην υποστήριξη θυµάτων 

4. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Επιθυµητά 
Προσόντα 

1. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) ετήσιας τουλάχιστον 

διάρκειας 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί 

όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος 

του Ψυχολόγου. 
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∆. 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
Νοµικός Σύµβουλος, µέλος της Μονάδας Υποστήριξης 

Θυµάτων 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στην Μονάδα Υποστήριξης 
Θυµάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Be Secure Feel 
Secure», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Urban Innovative Actions 
(UIA), Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις EUROPE» και και θα παρέχει 
νοµική συµβουλευτική, ενηµέρωση και καθοδήγηση στα θύµατα. 
Συγκεκριµένα θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

 

• Nοµική συµβουλευτική, 

• Eνηµέρωση και καθοδήγηση σχετικά µε τα δικαιώµατα του 

θύµατος, 

• Ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να 

προβεί το θύµα σύµφωνα µε τον νόµο καθώς και οποιεσδήποτε 

άλλες χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη µεταχείριση του 

θύµατος στο πλαίσιο του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης, 

• Παραποµπή του θύµατος, εάν είναι απαραίτητο, στη νοµική 

συνδροµή του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, 

• O/H νοµικός σύµβουλος δεν θα παρέχει νοµικές υπηρεσίες, 

• Προετοιµασία, εάν απαιτείται, γραπτής γνώµης υπέρ της 

µονάδας, 

• Πραγµατοποίηση προγραµµατισµένων προσωπικών 

συνεδριών µε τα θύµατα, 

• Συνεργασία µε τον/την Ψυχολόγο και τους Κοινωνικούς 

Λειτουργούς της Μονάδας για παροχή ολιστικής φροντίδας, 

• Τήρηση των ορθών διαδικασιών υποβολής  εκθέσεων 

• Υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας 

• Επικοινωνία µε τους λοιπούς φορείς του εταιρικού σχήµατος, 

• Επικοινωνία µε την Γραµµατεία της Μονάδας, 

• Επικοινωνία µε τα στελέχη του ∆ήµου που εµπλέκονται στην 

υλοποίηση του έργου, 

• Υποστήριξη των στελεχών του ∆ήµου Πειραιά, ανάλογα µε το 

ρόλο τους (Υπεύθυνο Έργου, Υπεύθυνου Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης, κλπ) στην εκτέλεση των εργασιών τους στο 

πλαίσιο του έργου, 

• Ο,τιδήποτε 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. 

 

Ο/Η συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίζει το απόρρητο όσων του 
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εµπιστεύεται το θύµα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ενώ, θα εκτελέσει νοµικά τις 

ευθύνες που απαιτούνται σύµφωνα µε τον ισχύοντα κώδικα 

δεοντολογίας των ψυχολόγων. 

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι 

εργασίες που εκτελέσθηκαν και  ο αντίστοιχος χρόνος 

απασχόλησης του στελέχους, 

• Συγγραφή 6µηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων Προόδου 

Εργασιών. 

Όλες οι Εκθέσεις Προόδου θα παραδοθούν στην αγγλική 
γλώσσα. Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη ΚΑΙ 
ηλεκτρονική µορφή. 

Χρονική 
διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της και για δεκαοκτώ (18) µήνες,  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 και σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο 
προϋπολογισµό 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. 

Αµοιβή-
τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου 
προσδιορίζεται έως 20.000,00€ περιλαµβανοµένων όλων των 
νόµιµων εισφορών και όλων των 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  από πιστοποίηση παραλαβής 
των παραδοτέων και 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 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 ηµεδαπής ή 

ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
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ειδικότητας. 

2. 5ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία µετά την απόκτηση 

του πτυχίου. 

3. 2ετής τουλάχιστον ειδική επαγγελµατική εµπειρία (αθροιστικά) 

µετά την απόκτηση του πτυχίου, στην υποστήριξη θυµάτων. 

4. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Επιθυµητά 
Προσόντα 

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) ετήσιας τουλάχιστον 

διάρκειας 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

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 το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή δίπλωµα ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

δ) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, όπως αναφέρεται ως επιθυµητό 
προσόν στους παραπάνω πίνακες. 

ε) Βιογραφικό σηµείωµα  
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στ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας 

ζ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών διαχείρισης έργου (όπου ζητείται) 

η) 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 
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: 
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 • 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 

θ) Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας (Παράρτηµα Ι µε 
τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ»). 

ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 δηλώνοντας ότι: συναινώ στην 

επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόµενη από το νόµο 

δηµοσιοποίηση των δεδοµένων µου (προσωπικών και µη), τα οποία υποβάλλω για 

την παρούσα Ανακοίνωση για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου. 

κ) Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο τεκµηριώνει την πρότασή 

τους. 

Επισήµανση: Για τίτλους Πανεπιστηµιακής 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. 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόµενοι/ες αποδέχονται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και των Παραρτηµάτων 

της, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί µε το 

ίδιο ή και άλλο περιεχόµενο αζηµίως για το ∆ήµο Πειραιά. Η συµµετοχή στη 

διαδικασία επιλογής συνιστά αµάχητο τεκµήριο ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη 

γνώση της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και της εφαρµοστέας νοµοθεσίας. Η 

συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αµάχητο τεκµήριο ότι ο 

ενδιαφερόµενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νοµιµότητα του 

συνόλου των όρων της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και την αποκλειστική 

αρµοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την βαθµολόγηση των κριτηρίων της. 

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του 

∆ήµου Πειραιά να καταρτίσει σύµβαση µε τον/την ενδιαφερόµενο/η. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η 

αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που 
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δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης 

∆ήλωσης, επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε 

περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την 

ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των 

δηλουµένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισµό του και σε 

περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.  

O υποψήφιος µε την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας, συναινεί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση στην επεξεργασία των 

δεδοµένων του από την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη 

(και µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας) για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων τους. 

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 2022267, αρµόδια για 
πληροφορίες κ. Πετράτου Αγγελική.  
 
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 BSFS, από 19-05-2021  έως και  
28-05-2021.  

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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