
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» 

  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» 

Στελέχωση της ∆οµής  «Κέντρο Κοινότητας - Κέντρο Ένταξης Μεταναστών ∆ήµου 
Πειραιά»  

 

      Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την µε αρ. πρωτ. 3988/23-12-2016 απόφαση για ένταξη της Πράξης 
«∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ & 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020». 

2. Την µε αριθ. 319/08-05-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά µε 
την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την 
υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α 2) «Λοιπές ∆ράσεις Παραρτήµατος ΚΕΜ» της Πράξης 
«∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ & 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607 
και συγκεκριµένα µε ένα (1) άτοµο της ειδικότητας ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ Συντονιστής 
και δύο (2) άτοµα της ειδικότητας ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ. 

3. Το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα (Α/Α 2). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 
30 του Ν. 4314/2014. 

 Ανακοινώνει 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για ένα (1) έτος από την υπογραφή της, 
µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράµµατος µε: 

  Α. Ένα (1) άτοµο της ειδικότητας ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ Συντονιστής 

(απασχόληση 8 µήνες ανά έτος). 

  Β. ∆ύο (2) άτοµα της ειδικότητας ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (13 προγράµµατα x 100 
ώρες το έτος), 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: AIK. XATZHNIKOΛΑΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ραγάτση 12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022250 – 56 
FAX :   213 2022257                              
                   

Πειραιάς            07  / 07 / 2017 

Αρ. Πρωτ.:         27649  / 2550 
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για την υλοποίηση λοιπών δράσεων στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του 
Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά για τα επόµενα 3 έτη και συγκεκριµένα: 

α) Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού 
πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες – πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

β) ∆ιαπολιτισµικές δράσεις µε έµφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και 
γηγενών. 

γ) ∆ράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των µεταναστών – προσφύγων και 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 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 κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συµπαράσταση). 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Α)  Ειδικότητα ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ Συντονιστής 

1. Πτυχίο ή δίπλωµα  Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου 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. Εµπειρία σε οργάνωση θεατρικών δρώµενων και προγραµµάτων 
διαπολιτισµικών δράσεων,  που αφορούν κατά προτεραιότητα µετανάστες, πρόσφυγες 
και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. 

 

Β) Ειδικότητα ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

1). Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής ή 
Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερµανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή   Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής 
ή Βουλγαρικής ή Ρουµανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξεινίων 
Χωρών 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. 

Σηµειώνεται ότι εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη 
αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου ή 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας. 

2) Εµπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων κατά προτεραιότητα µεταναστών 
προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. 

 

 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο 
όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµόσιων εγγράφων  από  τα  οποία  
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να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  ταυτότητας, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα καθώς και 
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα και την εµπειρία στο 
αντικείµενο της ειδικότητας (βεβαιώσεις εργοδότη, ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνες 
δηλώσεις κλπ.) 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή) στον ∆ήµο 
Πειραιά-Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος –γραφείο 12. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες, από τις 11-07-
2017  έως και 20-07-2017. 

 

 

.  
Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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