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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «NEETs ON BOARD» 

 
 
Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), µε το οποίο 
εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του Ν. 2527/1997 για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις µίσθωσης Έργου. 

2. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/07.07.2016, που 
τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση 
για τις συγχρηµατοδοτούµενες Σ.Μ.Ε. και συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα. 

4. Την µε Αριθµ. Πρωτ.: ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο µε Θέµα: 
Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και σύναψη 
συµβάσεων µίσθωσης Έργου στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

5. Τη µε αριθµό VP/2016/008 «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση 
δράσεων προβολής και πληροφόρησης σε νέους-ες σχετικά µε την πρωτοβουλία 
«Εγγύηση για τη Νεολαία» της Γενικής ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο πλαίσιο του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για 
την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία προγραµµατικής περιόδου 2014-
2020. 

6. Την από 23/12/2016 και µε αριθµό VS/2016/0384 υπογεγραµµένη Σύµβαση 
Χορήγησης Χρηµατοδότησης (Grant Agreement) µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
για τη συγχρηµατοδότηση υλοποίησης του Έργου µε τίτλο «NEETs ON BOARD», 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Καινοτοµία (EaSI), µαζί µε τα παραρτήµατα που τη συνοδεύουν, µε Συντονιστή 
Εταίρο την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τοµέα Απασχόλησης και 

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 2022250 – 56 
FAX  :  213 2022257 

 

Πειραιάς          06 / 11 / 2017    

Αρ. Πρωτ.       50327 / 3635 

ΑΔΑ: 6ΘΥΥΩΞΥ-Ι76



 

 
 

 
∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης 

 

2 

 

Κοινωνικής Οικονοµίας» της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 
Πόρων και λοιπούς εταίρους το ∆ήµο Πειραιά και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.  

7. Το από 04/09/2017 υπογεγραµµένο Εσωτερικό Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών. 

8. Το από 18/9/2017 πρακτικό 1ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Έργου NEETs ON BOARD. 

9. Την υπ’ αριθµ. 692/25-10-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά σχετικά 
µε την έγκριση της σύναψης συµβάσεων µίσθωσης Έργου µε έξι (6) άτοµα, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «NEETs ON BOARD», του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI)».  

 

ανακοινώνει 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την εκτέλεση του έργου 
µε τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την 
υπογραφή των συµβάσεων και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι 
έως 30.06.2018. 

 

Οι Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε : 

- ένα (1) άτοµο - Στέλεχος Γραµµατειακής υποστήριξης  

(Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ01) 

- δύο (2) άτοµα – Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK  

(Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ02) 

- δύο (2) άτοµα - Στέλεχος ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

(Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ03) 

- ένα (1) άτοµο - Επιστηµονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος στους τοµείς της Γαλάζιας και της Κοινωνικής Οικονοµίας στις 
περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού και Ανατολικής Πελοποννήσου  

(Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ04) 
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του Έργου 

Το έργο “NEETS on Board” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία - EaSI (EU Programme for 
Employment and Social Innovation) και συγχρηµατοδοτείται κατά 80% του συνολικού 
προϋπολογισµού του από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά 20% από 
πόρους του ελληνικού δηµοσίου. Τα έργο αφορά στην κινητοποίηση και παροχή 
συµβουλών σε νέους ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι: 

• δεν είναι σε εκπαίδευση, θέση εργασίας ή σε κάποια µορφή επιµόρφωσης 

(NEETs- Not in Employment, Education and Training) και  

• κατοικούν στις περιοχές Πειραιά, Σαρωνικού Κόλπου και Ανατολικής 

Πελοποννήσου (περιοχές παρέµβασης),  

µέσα από τη δηµιουργία δικτύων µε τη συµµετοχή φορέων του δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα (Υπουργεία, ΟΑΕ∆, επαγγελµατικές ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι, 
επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ) που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
Γαλάζιας και της Κοινωνικής Οικονοµίας. Η δικτύωση αυτή θα αξιοποιηθεί για την 
προώθηση ενεργειών υπέρ των NEETs όπως µαθητεία, πρακτική άσκηση, 
τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, κατάρτιση. Το έργο διάρκειας 18 µηνών και 
συνολικού προϋπολογισµού 315.814 ευρώ υλοποιείται στη βάση εταιρικού σχήµατος 
όπου συµµετέχουν το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης/ Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ Τοµέα Απασχόλησης και Κοινωνική Οικονοµία 
(συντονιστής εταίρος), ο ∆ήµος Πειραιά και η «Αναπτυξιακή Πάρνωνας ΑΕ-
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ». Για τους σκοπούς της υλοποίησης του έργου, 
έχει υπογραφεί σχετική σύµβαση χορήγησης χρηµατοδότησης (Grant Agreement) 
µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (contract number 7156064/22-12-2016) 

Οι βασικές πτυχές του έργου αφορούν στον εντοπισµό των NEETs στις περιοχές 
παρέµβασης µε τη βοήθεια των τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων 
κοινωνικής πολιτικής, ΜΚΟ, κ.λπ και στην ενηµέρωσή τους για τις δυνατότητες που 
παρέχονται µέσα από τη συµµετοχή τόσο στο έργο όσο και στο Εθνικό Σχέδιο 
∆ράσης της Εγγύησης για τη Νεολαία «Youth Guarantee Plan», η ευαισθητοποίηση 
των τοπικών κοινωνιών και η δικτύωση των τοπικών φορέων οικονοµικής ανάπτυξης 
στους άξονες Γαλάζια και Κοινωνική Οικονοµία, καθώς και η «δέσµευση» των 
φορέων της δικτύωσης για την υλοποίηση πολιτικών ή δράσεων για την καθοδήγηση, 
εκπαίδευση, κατάρτιση, προώθηση της απασχόλησης των NEETs. 

 
∆ράσεις του Έργου που συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά 

 

∆ράση 1: ∆ικτύωση, ∆ιασύνδεση φορέων και διερεύνηση επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος 

Η ∆ράση αφορά τη δηµιουργία ∆ικτύων Συνεργασίας µε πυρήνα τόσο τους φορείς 
της οµάδας στόχου όσο και εµπλεκόµενων φορέων (stakeholders) στον τοµέα της 
«Γαλάζιας Ανάπτυξης» και της «Κοινωνικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικότητας».  

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης ∆ράσης, ο ∆ήµος Πειραιά έχει αναλάβει την 
εκπόνηση Μελέτης διερεύνησης επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 
προσδιορισµού αναγκών, ανάλυσης αγορών και προϊόντων/υπηρεσιών στον 
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τοµέα της γαλάζιας ανάπτυξης και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στις 
περιοχές παρέµβασης του έργου σε συνέργεια µε τον Μηχανισµό ∆ιάγνωσης των 
Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που προσφάτως έχει υλοποιηθεί υπό το συντονισµό 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

∆ράση 3: Ενέργειες κινητοποίησης, διάχυσης και προβολής  

Υποδράση 3.1:  Λειτουργία Γραφείων πληροφοριών, Κινητών µονάδων και 
Περιπτέρων Πληροφοριών 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας κινητοποίησης των νέων θα λειτουργήσει Γραφείο 
Πληροφοριών (Help Desk)σε δοµή της κοινωνικής υπηρεσίας του ∆ήµου όπου θα 
παρέχονται πληροφορίες, έντυπο υλικό και καθοδήγηση της οµάδας στόχου για την 
πρόσβαση στην ψηφιακή πύλη του έργου ώστε να µπορέσει να αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες που δίνονται στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Kοινωνικής 
Oικονοµίας.  

Συµπληρωµατικά του Γραφείου Πληροφοριών θα λειτουργήσουν και Περίπτερα 
πληροφοριών σε κεντρικά και πολυσύχναστα σηµεία του ∆ήµου όπου παρατηρείται 
αναµονή κοινού (π.χ. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δοµές του ΙΚΑ, αθλητικά 
κέντρα κλπ). Στα περίπτερα πληροφοριών θα παρέχονται βασικές πληροφορίες και 
έντυπο υλικό µε σκοπό οι ενδιαφερόµενοι να απευθυνθούν στα γραφεία 
πληροφοριών για ολοκληρωµένη υποστήριξη στο πλαίσιο της παρέµβασης.  

Σε πολυσύχναστα σηµεία του ∆ήµου θα τοποθετηθούν οθόνες όπου θα προβάλλεται 
συνεχόµενα διαδραστικό video µε σκοπό την ενηµέρωση και κινητοποίηση των 
NEETs για τα οφέλη από τη συµµετοχή τους στο έργο.  

Επίσης, καθώς είναι συχνό φαινόµενο νεαρά µέλη των ευάλωτων κοινωνικών 
οµάδων, είτε νεαρά µέλη που προέρχονται από οικογένειες που βρίσκονται σε 
κατάσταση φτώχειας να έχουν περιορισµένη πρόσβαση στο Internet και, συνεπώς, 
να είναι λιγότερο πιθανό να πάνε εθελοντικά στις επίσηµες δοµές του κράτους (π.χ. 
εκπαίδευση, κατάρτιση), υπάρχει η µέριµνα ορισµού  κινητών οµάδων που θα 
αναλάβουν την υποστήριξη σε νέους από όλες τις ευπαθείς οµάδες που απειλούνται 
από κοινωνικό αποκλεισµό (π.χ που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ΑΜΕΑ, 
Ροµά, Μετανάστες, πρόσφυγες κλπ). Στόχος των κινητών οµάδων είναι  η αποφυγή  
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (πρώιµη παρέµβαση), η  ενθάρρυνση  και 
υποστήριξη της επανένταξής τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα και φυσικά η 
ενθάρρυνση για την ενσωµάτωσή τους στην αγορά εργασίας µέσω των 
επαγγελµάτων γαλάζιας ανάπτυξης και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Οι 
κινητές οµάδες θα εργαστούν υπό την ευθύνη του ∆ήµου Πειραιά στις περιοχές του 
συγκεκριµένου ∆ήµου και σε σηµεία όπου εκτιµάται ότι συγκεντρώνεται ικανός 
αριθµός ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες.  

Συγκεκριµένα, οι κινητές µονάδες θα προσδιορίσουν τα σηµεία στον ∆ήµο τα οποία 
είναι πολυσύχναστα για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού και ιδιαίτερα για τους ΝΕΕΤs 
και θα πραγµατοποιήσουν τις εκστρατείες ενηµέρωσης.  

Υποδράση 3.5:  Εκδηλώσεις   

Θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα µε αντικείµενο «Ηµέρα Καριέρας – Career Day» στον 
Πειραιά προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η προβολή της δράσης, όπου θα κληθούν να 
συµµετέχουν οι τοπικοί, επαγγελµατικοί και κοινωνικοί φορείς. Θα προσκληθούν 
φορείς µε τους οποίους έχουν ήδη διενεργηθεί ενέργειες δικτύωσης από την ∆ράση 1 
αλλά και λοιποί όπως, εργατικά σωµατεία, Επιµελητήρια, Εργοδοτικοί φορείς της 
Γαλάζιας Ανάπτυξης και Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, Σύλλογοι εκπροσώπησης 
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ανέργων, κ.α. Κυρίως όµως, θα συµµετέχουν οι οµάδες στόχου – NEETs 
προκειµένου να ενηµερωθούν πως µπορούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες µαθητείας, 
απασχόλησης, έναρξης επιχειρηµατικότητας σε επαγγέλµατα που αφορούν την 
ανάπτυξη τοµέων γαλάζιας ανάπτυξης και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.  

Παράλληλα µε την ηµερίδα, θα υλοποιηθεί Θεµατικό εργαστήριο  (start up training) µε 
τις ακόλουθες δύο (2) ενότητες:  

Α) παρουσίαση καλών πρακτικών και case studies  µε αντικείµενο την γαλάζια 
ανάπτυξη και την κοινωνική επιχειρηµατικότητα. Συγκεκριµένα, θα προσκληθούν 
επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες στους τοµείς της γαλάζιας ανάπτυξης και της κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας από τις περιοχές παρέµβασης για να παρουσιάσουν στους 
ΝΕΕΤs επιτυχηµένες ιδέες και καλές πρακτικές. Θα επιλέγουν 2 επαγγελµατικές 
δραστηριότητες από τους τοµείς της γαλάζιας ανάπτυξης (π.χ τουριστικά 
επαγγέλµατα,  συντήρηση - τροφοδοσία σκαφών, ιχθυοκαλλιέργεια κ.λπ.) για τις 
οποίες θα παρουσιαστούν επιτυχηµένες πρακτικές σε συνεργασία µε επιτυχηµένους 
επιχειρηµατίες.  

Β) Ανάπτυξη καινοτόµου ιδέας επιχειρηµατικότητας στους τοµείς της γαλάζιας 
ανάπτυξης και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, µέσω της εκπόνησης ενός “small 
business plan”. Οι συµµετέχοντες θα χωριστούν σε οµάδες και κάθε οµάδα  θα 
κληθεί να αναπτύξει µε την βοήθεια ειδικών εµπειρογνωµόνων µία καινοτόµο ιδέα 
επιχειρηµατικότητας στους ανωτέρω τοµείς µέσω της εκπόνησης ενός “small 
business plan”. 

Υπο∆ράση 3.6: Εργαστήρια Κινητοποίησης (motivational workshops) σε δοµές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

Οι εµπλεκόµενοι εταίροι και τα ∆ίκτυα της ∆ράσης 1 θα συνεργαστούν µε τις 
υπηρεσίες της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας για τον 
εντοπισµό δοµών εκπαίδευσης µε υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής. Στη συνέχεια, 
σε δοµές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όπου θα εντοπιστεί  ότι υπάρχει υψηλό 
ποσοστό σχολικής διαρροής θα γίνουν Εργαστήρια κινητοποίησης (motivational 
workshops) που απευθύνονται σε νέους 15-24, στα οποία  οι νέοι µπορούν να 
ενηµερωθούν για τις ευκαιρίες µαθητείας και απασχόλησης στους τοµείς της 
γαλάζιας ανάπτυξης και κοινωνικής οικονοµίας. 

Μέσω της συγκεκριµένης υποδράσης θα ενηµερωθούν τόσο τα εκπαιδευτικά στελέχη 
όσο και η οµάδα στόχος για τις προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης που 
εµφανίζουν οι περιοχές που κατοικούν καθώς λόγω της µεγάλης παράκτιας ζώνης 
που διαθέτουν οι περιοχές αυτές ευνοείται ιδιαίτερα η ανάπτυξη των κλάδων 
Ναυτιλίας, Τουρισµού, Ναυπήγηση και συντήρηση πλοίων και σκαφών και πλήθος 
άλλων επαγγελµάτων που σχετίζονται µε τη  γαλάζια ανάπτυξη. Επίσης, µε τη χρήση 
παραδειγµάτων θα ενηµερωθούν για την έννοια της κοινωνικής οικονοµίας και πως 
µπορούν να συνδυάσουν τα επαγγέλµατα της θάλασσας µε την κοινωνική 
επιχειρηµατικότητα. Τέλος,  θα λάβουν γνώση για τη λειτουργία των γραφείων 
πληροφοριών από όπου θα µπορούν να ενηµερωθούν για το έργο, να έχουν 
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του έργου και να µάθουν για φορείς και προγράµµατα 
που µπορεί να παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση, µαθητεία, απασχόληση στον τοµέα 
της γαλάζιας οικονοµίας και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. 

Θα διενεργηθούν συνολικά 15 εργαστήρια κινητοποίησης από τον ∆ήµο Πειραιά και 
την Αναπτυξιακή Πάρνωνα στον Πειραιά, Βόρεια και Νότια Κυνουρία, Μονεµβασιά, 
Ευρώτα, Σαλαµίνα, Ύδρα, Πόρου και Σπετσών. 
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2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος Γραµµατειακής υποστήριξης 
Πλήθος Συνεργατών 1 
Αντικείµενο 
σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου “NEETs ON BOARD”, του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI)». Συγκεκριµένα θα παρέχει 
υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξη του ∆ήµου Πειραιά 
(∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης) κατά την 
υλοποίηση του έργου NEETS on Board:  

• συλλογής και αρχειοθέτησης των εγγράφων/ 
αρχείων/στοιχείων (φυσικών και ηλεκτρονικών) 
τεκµηρίωσης της φυσικής και οικονοµικής 
παρακολούθησης του έργου, 

• επικοινωνίας µε τους λοιπούς φορείς του εταιρικού 
σχήµατος (Επιτελική ∆οµή/ΥΠΕΚΑΑ, «Αναπτυξιακή 
Πάρνωνα ΑΕ ΟΤΑ»), 

• επικοινωνίας µε την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου, 

• επικοινωνίας µε τα στελέχη του ∆ήµου που 
εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου, 

• υποστήριξης των στελεχών του ∆ήµου Πειραιά, 
ανάλογα µε το ρόλο τους (Υπεύθυνο Έργου, Λογιστή 
Έργου, κλπ) στην εκτέλεση των εργασιών τους στο 
πλαίσιο του έργου, 

• γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης των 
δράσεων πληροφόρησης, δηµοσιότητας και 
δικτύωσης του έργου, 

• υποστήριξης της οµάδας έργου του ∆ήµου όσον 
αφορά την παρακολούθηση και παραλαβή των 
αποτελεσµάτων/ παραδοτέων του έργου,  

• γενικότερα, γραµµατειακής και διοικητικής 
υποστήριξης της υλοποίησης και παρακολούθησης 
του έργου υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου 
Έργου από την πλευρά του ∆ήµου Πειραιά. 

Παραδοτέα: 

Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα 
καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και η ο 
αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του στελέχους. 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 30.06.2018 (150 
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ανθρωποηµέρες απασχόλησης).  

Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης  θα καθορίζονται 
από τις ανάγκες του προγράµµατος 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 σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 12.150,00€ (συµπεριλαµβανοµένων 
των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
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 στις 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πειραιά/ ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης καθώς και όπου 
απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.  

Στις περιπτώσεις που απαιτείται µετακίνηση του/της 
συνεργάτη εκτός του ∆ήµου Πειραιά και της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών, τα έξοδα θα καλύπτονται από τον 
σχετικό κωδικό προϋπολογισµού του έργου του ∆ήµου 
Πειραιά µε την υποβολή των σχετικών παραστατικών 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Απόφοιτος/η τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

2. Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία 
κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου), 

3. Τουλάχιστον ένα (1) έτος εµπειρίας σε καθήκοντα 
Γραµµατειακής – ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

4. Τουλάχιστον ένα (1) έτος εµπειρίας στην υλοποίηση 
προγραµµάτων / έργων στο τοµέα της Γαλάζιας 
Ανάπτυξης. 

5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 

 
Επίσης θα εκτιµηθεί η ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK 
 

Πλήθος Συνεργατών 2 
Αντικείµενο 
σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου “NEETs ON BOARD”, του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI)».  

Συγκεκριµένα, ο/η συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης τύπου help desk (Γραφείο Πληροφοριών) 
προς τους ωφελούµενους του έργου (NEETs) της 
περιοχής του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε την περιγραφή 
των υπηρεσιών αυτών στα συµβατικά κείµενα έγκρισης 
χρηµατοδότησης του έργου. 

Γενικά, το Ηelp Desk  θα υποστηρίζει και θα παρέχει 
πληροφόρηση σε µέλη της οµάδας στόχο του έργου που 
επιθυµούν να βρουν εργασία ή να αναπτύξουν 
επιχειρηµατική δραστηριότητας στους τοµείς της Γαλάζιας 
και Κοινωνικής Οικονοµίας, όπως επίσης και στη χρήση 
του νέου Portal που θα δηµιουργηθεί στο πλαίσιο του 
έργου και θα παρέχει πληροφόρηση όσον αφορά δράσεις 
και προγράµµατα (εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης 
στην απασχόληση, κλπ) που υλοποιούνται στους 
προαναφερθέντες τοµείς, στο πλαίσιο του ευρύτερου 
Σχεδίου ∆ράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων αναπτυξιακών 
προγραµµάτων που υλοποιούνται στις περιοχές 
παρέµβασης του έργου (πχ. ΠΕΠ Αττική).  

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα 
καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και η ο 
αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του στελέχους. 

• Εκθέσεις παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών), 
κατόπιν απαίτησης του υπευθύνου του έργου. 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 30.06.2018 (60 
ανθρωποηµέρες απασχόλησης).  

Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από 
τις ανάγκες του προγράµµατος 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 σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 4.500,00€ (συµπεριλαµβανοµένων 
των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
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∆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 και της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών, τα έξοδα θα καλύπτονται από τον 
σχετικό κωδικό προϋπολογισµού του έργου του ∆ήµου 
Πειραιά µε την υποβολή των σχετικών παραστατικών. 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Απόφοιτος/η Λυκείου  

2. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειµένου, 
υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, 
παρουσιάσεις, διαχείριση αρχείων, Βάσεων 
∆εδοµένων). 

3. Τουλάχιστον ένα (1) έτος εµπειρίας στην υλοποίηση 
προγραµµάτων / έργων στο τοµέα της Γαλάζιας 
Ανάπτυξης. 

4. Ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες  

5. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος  ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 

Πλήθος Συνεργατών 2 
Αντικείµενο 
σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου “NEETs ON BOARD”, του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI)».  

Ειδικότερα, το αντικείµενο των εργασιών αφορά σε 
υπηρεσίες υποστήριξης προς τους ωφελούµενους του 
Έργου στις περιοχές παρέµβασης (Πειραιάς, Αίγινα, 
Σαλαµίνα, Πόρος, Σπέτσες, Ύδρα), σύµφωνα µε τα 
σχετικώς οριζόµενα στα συµβατικά κείµενα έγκρισης 
χρηµατοδότησης του Έργου.  
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Συγκεκριµένα οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν στην 
υποστήριξη των µελών της οµάδας-στόχο του Έργου  για 
τη βελτίωση της απασχολησιµότητας ή/και την προώθηση 
της απασχόλησής τους σε συγκεκριµένους τοµείς της 
γαλάζιας και κοινωνικής οικονοµίας.  

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν µέσω των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων που υποστηρίζει το Έργο:  

• Περίπτερα Πληροφοριών (info-kiosks) που θα 
λειτουργήσουν σε κεντρικά και πολυσύχναστα σηµεία 
των ∆ήµων-περιοχών παρέµβασης του Έργου και στα 
οποία θα παρέχονται βασικές πληροφορίες και 
έντυπο υλικό µε σκοπό οι ενδιαφερόµενοι να 
απευθύνονται στα Γραφεία Πληροφοριών για την 
ολοκληρωµένη τους υποστήριξη στο πλαίσιο του 
Έργου. 

• Κινητές Οµάδες οι οποίες θα αναλάβουν την 
αναζήτηση και υποστήριξη νέων από όλες τις 
ευπαθείς οµάδες που απειλούνται από κοινωνικό 
αποκλεισµό µε στόχο την αποφυγή της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, την επανένταξη στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα και την ενσωµάτωση στη 
αγορά εργασίας µέσω των επαγγελµάτων της 
γαλάζιας και κοινωνικής οικονοµίας. 

• Ηµερίδες Καριέρας (Career Days) και Θεµατικά  
Εργαστήρια (Thematic Workshops) παρουσίασης 
καλών πρακτικών και case studies, καθώς και 
ανάπτυξης καινοτόµων ιδεών επιχειρηµατικότητας 
στους τοµείς της γαλάζιας και κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας.  

• Εργαστήρια (motivational workshops) σε δοµές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε υψηλά ποσοστά 
σχολικής διαρροής µε σκοπό την ενηµέρωση των 
νέων για τις ευκαιρίας µαθητείας και απασχόλησης 
στους τοµείς της γαλάζιας και κοινωνικής οικονοµίας. 

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα 
καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και η ο 
αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του στελέχους. 

• Εκθέσεις παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών), 
κατόπιν απαίτησης του υπευθύνου του έργου. 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 30.06.2018 (30 
ανθρωποηµέρες απασχόλησης).  

Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από 
τις ανάγκες του προγράµµατος σε συνεννόηση µε του 
τον/την Υπεύθυνο/η του έργου από πλευράς ∆ήµου 
Πειραιά και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας 
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καθώς µπορεί να απαιτηθεί η εργασία κάποιες 
απογευµατινές ώρες ή/και Σαββατοκύριακα.  

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 2.850,00€ (συµπεριλαµβανοµένων 
των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
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 και της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών, τα έξοδα θα καλύπτονται από τον 
σχετικό κωδικό προϋπολογισµού του έργου του ∆ήµου 
Πειραιά µε την υποβολή των σχετικών παραστατικών. 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Πτυχίο Κοινωνιολόγου ΠΕ ή Κοινωνικού Λειτουργού 
ΠΕ ή ΑΤΕΙ 

2. Μέλος του Μητρώου Πιστοποιηµένων Στελεχών Σ.Υ.Υ 
του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) µε 
ειδίκευση στην χρήση εργαλείων/ µεθόδων παροχής 
υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού και 
προώθησης της  (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας 
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων και ειδικότερα νέων 15-
24 ετών. 

3. Εµπειρία στη διοργάνωση ή/και ενεργό συµµετοχή 
στη διοργάνωση ηµερίδων/ συνεδρίων/ 
workshops/info-kiosks και γενικά παρεµβάσεων 
υποστήριξης της ένταξης νέων ηλικιακά  ανέργων 
στην αγορά εργασίας. 

4. Πολύ καλή χρήση Η/Υ (επεξεργασία κειµένου, 
υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, 
παρουσιάσεις, διαχείριση αρχείων) 

 
Επίσης θα εκτιµηθεί η ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Επιστηµονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στους τοµείς της 

Γαλάζιας και της Κοινωνικής Οικονοµίας στις 

περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού και 

Ανατολικής Πελοποννήσου 

Πλήθος Συνεργατών 1 
Αντικείµενο 
σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου “NEETs ON BOARD”, του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτοµία (EaSI)».  

Συγκεκριµένα θα προχωρήσει στη διερεύνηση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στους τοµείς της Γαλάζιας 
και της Κοινωνικής Οικονοµίας στις περιοχές Πειραιά, 
Νήσων Αργοσαρωνικού και Ανατολικής Πελοποννήσου, 
µε τις ακόλουθες ενδεικτικές επιστηµονικές εργασίες: 

• Αναγνώριση των χαρακτηριστικών (κοινωνικών, 
οικονοµικών, δηµογραφικών) των περιοχών 
παρέµβασης και της οµάδας-στόχο του Έργου NEETs 
on Board 

• Επισκόπηση των πολιτικών στους τοµείς της Γαλάζιας 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Οικονοµίας σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Χαρτογράφηση των επαγγελµάτων/ επιχειρήσεων στις 
περιοχές παρέµβασης του Έργου στους τοµείς της 
Γαλάζιας και Κοινωνικής Οικονοµίας 

• Προβλέψεις αναγκών απασχόλησης και 
απαιτούµενων προσόντων στους παραπάνω τοµείς 
ανάλογα µε τη δυναµική της αγοράς εργασίας στους 
παραπάνω τοµείς. 

• Εκτιµήσεις για τις απαιτήσεις σε νέες ειδικότητες, 
επαγγέλµατα και δεξιότητες στους τοµείς της Γαλάζιας 
και της Κοινωνικής Οικονοµίας 

Όλα τα παραπάνω θα συγκεντρωθούν και θα 
παραδίδονται µε τη µορφή εκθέσεων-παραδοτέων στο 
πλαίσιο µιας συνολικής µελέτης στο διάστηµα των δύο (2) 
πρώτων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Επιπρόσθετα, ο συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες 
επιστηµονικής στήριξης προς τον/την Υπεύθυνο/η του 
έργου από πλευράς του ∆ήµου Πειραιά, σε θέµατα 
Γαλάζιας και Κοινωνικής Οικονοµίας για όλο το διάστηµα 
µέχρι και τη λήξη του έργου (30.6.2018). 

Παραδοτέα: 

• Μελέτη διερεύνησης επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 
προσδιορισµού αναγκών, ανάλυσης αγορών και 
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προϊόντων/υπηρεσιών στον τοµέα της Γαλάζιας 
Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 
στις περιοχές παρέµβασης του έργου. 

• Εκθέσεις παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών), 
κατόπιν απαίτησης του υπευθύνου του έργου. 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της έως την 30.06.2018 (70 
ανθρωποηµέρες απασχόλησης).  

Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από 
τις ανάγκες του προγράµµατος 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 σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 15.050,00€ (συµπεριλαµβανοµένων 
των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
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 και της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών, τα έξοδα θα καλύπτονται από τον 
σχετικό κωδικό προϋπολογισµού του έργου του ∆ήµου 
Πειραιά µε την υποβολή των σχετικών παραστατικών. 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Πτυχίο κοινωνικών ή οικονοµικών επιστηµών, 
αναγνωρισµένων ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

2. Τουλάχιστον 10ετής  εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού 
διαχείρισης και συντονισµού εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων σε έργα επαγγελµατικής κατάρτισης, 
απασχόλησης, διά βίου µάθησης, κοινωνικής 
οικονοµίας, συµβουλευτικής και επαγγελµατικού 
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προσανατολισµού. 

3. Ειδική επαγγελµατική εµπειρία σε  έργα και µελέτες 
που αφορούν  τοπικές δράσεις απασχόλησης , 
ανάπτυξη κοινωνικής οικονοµίας, ανθρώπινους 
πόρους, απασχόληση, ισότητα των φύλων και θέµατα 
κοινωνικά ευπαθών οµάδων. 

4. Εµπειρία στην διενέργεια ερευνών πεδίου 

5. Εµπειρία στην αξιολόγηση έργων απασχόλησης σε 
εθνικό, περιφερειακό  επίπεδο  

6. Τουλάχιστον ένα (1) έτος εµπειρίας στην υλοποίηση 
προγραµµάτων / έργων στο τοµέα της Γαλάζιας 
Ανάπτυξης. 

 

 
 

Επίσης θα εκτιµηθεί η ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες. 
 

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 

 

1. Για όλους τους υποψηφίους: 

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) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   
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    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: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης, 
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 • 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 

 

2.  Ανά ειδικότητα: 

 1. Στέλεχος Γραµµατειακής υποστήριξης (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ01). 

 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής 

 β) 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» 

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

 

2. Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK (Κωδικός Ειδικότητας: 
ΝΟΒ02) 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

β) 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» 

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

3. Στέλεχος  ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Κωδικός 
Ειδικότητας :ΝΟΒ03) 

α) 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 
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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, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 

νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού. 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης  ή  

Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  Πολιτικής Επιστήµης - Εισαγωγική 

Κατεύθυνση: Κοινωνικής ∆ιοίκησης 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  

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Στελεχών Σ.Υ.Υ του 
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) µε ειδίκευση στην χρήση εργαλείων/ µεθόδων 
παροχής υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού και προώθησης της  
(επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά οµάδων και ειδικότερα 
νέων 15-24 ετών. 

γ) 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» 

 

4. Επιστηµονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
στους τοµείς της Γαλάζιας και της Κοινωνικής Οικονοµίας στις περιοχές Πειραιά, 
Νήσων Αργοσαρωνικού και Ανατολικής Πελοποννήσου  

(Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ04) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
µετονοµάστηκε σε Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής 
∆ιοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής)  ή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το 
οποίο ίσχυε µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σχέσεων ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών ) µε κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών Σπουδών  ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών  ή   ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίµων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  ή 
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής 
Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή 
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Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονοµικών Επιστηµών  ή Οικονοµικής και ∆ιοίκησης 
Τουρισµού ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (από 2006 
µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίµων) ή 
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού  
ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή   Στατιστικής 
και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών  ή Μαθηµατικών Εισαγωγική 
Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή 
Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής 
∆ιοικητικής ή ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών µε κατεύθυνση 
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ 
της ηµεδαπής η ισότιµος τίτλος σχολών  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

ή 

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, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού 

Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού. 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης  ή  

Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  Πολιτικής Επιστήµης - Εισαγωγική 

Κατεύθυνση: Κοινωνικής ∆ιοίκησης 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 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε 

κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  Πολιτικής Επιστήµης - 

Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε Κατεύθυνση Προχωρηµένου 

Εξαµήνου Κοινωνικής Εργασίας  ΑΕΙ ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ 
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της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού 

Λειτουργού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση 

του επαγγέλµατος. 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 

Κοινωνικής ∆ιοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε 

κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  Πολιτικής 

Επιστήµης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης 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. 

Επισήµανση: 

 Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

 α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  

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 

β) Για ∆ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, βεβαίωση 

ισοτιµίας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων και για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη 

ισοτιµίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης 

Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 

Επιπλέον κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να προσκοµίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε 
κρίνει σκόπιµο προκειµένου να ενισχύσει τη συµµετοχή του π.χ. συστατικές 
επιστολές (προαιρετικά). 
 
 
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
συµµετοχής στο διαγωνισµό γίνεται στη βάση συνδυασµένων ποιοτικών κριτηρίων», 
όπου η µη εκπλήρωση του αντίστοιχου κριτηρίου (ΟΧΙ) σύµφωνα µε την τεκµηρίωση 
του φακέλου υποψηφιότητας (βιογραφικό σηµείωµα και απαιτούµενα έγγραφα / 
δικαιολογητικά που θα επισυναφθούν) οδηγεί αυτόµατα στον αποκλεισµό του 
υποψηφίου. 

Τα ποιοτικά κριτήρια, ανά ζητούµενη ειδικότητα της Προκήρυξης είναι τα ακόλουθα: 
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ΝΟΒ01 Στέλεχος Γραµµατειακής υποστήριξης 

Α/Α Κριτήρια 

1 Απόφοιτος/η τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

2 
Πολύ Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, 
υπηρεσίες διαδικτύου), 

3 
Τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελµατικής εµπειρίας σε καθήκοντα 
Γραµµατειακής – ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

4 
Τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελµατικής εµπειρίας στην υλοποίηση 
προγραµµάτων / έργων στο τοµέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης. 

5 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

6 Ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες (*) 

 
 
ΝΟΒ02 Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK 

Α/Α Κριτήρια 

1 Απόφοιτος/η Λυκείου  

2 

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, 
υπηρεσίες διαδικτύου, παρουσιάσεις, διαχείριση αρχείων, Βάσεων 
∆εδοµένων). 

3 
Τουλάχιστον ένα (1) έτος εµπειρίας στην υλοποίηση προγραµµάτων / έργων 
στο τοµέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης. 

4 Ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες (*) 

5 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

 
 
ΝΟΒ03 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 
Α/Α Κριτήρια 

1  Πτυχίο Κοινωνιολόγου ΠΕ ή  Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ ή ΑΤΕΙ 

2 

Μέλος του Μητρώου Πιστοποιηµένων Στελεχών Σ.Υ.Υ του Εθνικού 
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ)  

3 

Ειδίκευση/επαγγελµατική εµπειρία στη χρήση εργαλείων/ µεθόδων παροχής 
υπηρεσιών επαγγελµατικού προσανατολισµού και προώθησης της  
(επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά οµάδων και 
ειδικότερα νέων 15-24 ετών 

4 

Επαγγελµατική εµπειρία στη διοργάνωση ή/και ενεργό συµµετοχή στη 
διοργάνωση ηµερίδων/συνεδρίων/workshops/info-kiosks και γενικά 
παρεµβάσεων υποστήριξης της ένταξης νέων ηλικιακά  ανέργων στην αγορά 
εργασίας. 

5 
Πολύ καλή χρήση Η/Υ (επεξεργασία κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, 
υπηρεσίες διαδικτύου, παρουσιάσεις, διαχείριση αρχείων) 

6 Ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες (*) 
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ΝΟΒ04 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στους 
τοµείς της Γαλάζιας και της Κοινωνικής Οικονοµίας  

Α/Α Κριτήρια 

1 
Πτυχίο κοινωνικών ή οικονοµικών επιστηµών, αναγνωρισµένων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

2 

Τουλάχιστον 10ετής  επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού 
διαχείρισης και συντονισµού εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων σε 
έργα επαγγελµατικής κατάρτισης, απασχόλησης, διά βίου µάθησης, 
κοινωνικής οικονοµίας, συµβουλευτικής και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. 

3 

Ειδική επαγγελµατική εµπειρία σε  έργα και µελέτες που αφορούν  τοπικές 
δράσεις απασχόλησης , ανάπτυξη κοινωνικής οικονοµίας, ανθρώπινους 
πόρους, απασχόληση, ισότητα των φύλων και θέµατα κοινωνικά ευπαθών 
οµάδων. 

4 Επαγγελµατική εµπειρία στη διενέργεια ερευνών πεδίου 

5 
Επαγγελµατική εµπειρία στην αξιολόγηση έργων απασχόλησης σε εθνικό, 
περιφερειακό  επίπεδο  

6 
Τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελµατικής εµπειρίας στην υλοποίηση 
προγραµµάτων / έργων στο τοµέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης. 

7 Ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες (*) 

 
(*) Εναπόκειται στους υποψήφιους να τεκµηριώσουν την ευχέρεια στην επικοινωνία 
για την εκπλήρωση του συγκεκριµένου κριτηρίου (πχ. µέσω συστατικών επιστολών, 
βεβαιώσεων από τον εργοδότη, κλπ)  

Η εκπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων, καθώς και τυχόν πρόσθετα προσόντα των 
υποψηφίων θα αξιολογηθούν στη βάση των βιογραφικών σηµειωµάτων και των 
αντίστοιχων δικαιολογητικών / εγγράφων τεκµηρίωσης που απαιτεί η παρούσα 
ανακοίνωση. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή αξιολόγησης θα 
καταρτίσει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 

 
6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του 
νοµού Αττικής, ενώ θα αναρτηθεί µαζί µε τα παραρτήµατα που τη συνοδεύουν στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (www.pireasnet.gr). 

7. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να   απευθύνονται  στο 
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022250, αρµόδια για 
πληροφορίες κ. Χατζηνικολάου Αικατερίνη.  
 
8. 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  08-11-2017  έως και  17-11-2017. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται 
και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 
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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.  

Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 
9. 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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