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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’MIVA’’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF 

 
Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου MIVA 
2. Την υπ’ αριθµ. 649/01-10-2018 (Α∆Α: 61ΕΒΩΞΥ-Γ3Η) απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου 
Πειραιά στο Ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο “Migrants Integration through 
Volunteering Activities” (MIVA). 

3. Το από 08-04-2019 ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικών Υπηρεσιών  

4. Το Grant Agreement υπ’αριθµ. 821644 
5. Τους όρους της σύµβασης επιχορήγησης µε αρ. 776149 (AMIF-2016-AG-

INTE) που υπογράφηκε µεταξύ του Ταµείου Ασύλου και Μετανάστευσης της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου  Θεσσαλονίκης 
(συντονιστή του Έργου «VAI»). 

6. Την απόφαση έγκρισης του έργου MIVA, της επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 
2β του ν.3345/2005 µε Αριθµό Πρωτοκόλλου 173 

7. Την υπ’ αριθµ. 594/10-10-2019 (Α∆Α 6ΥΖΘΩΞΥ-ΣΗΩ) απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης 
µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου 
‘Migrants Integration through Volunteering  Activities’ (MIVA) στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF». 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε έξι (6) άτοµα για την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Έργου MIVA, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF. 

 

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

FAX  :  213 2022978 

 

Πειραιάς             02 / 12 / 2019    

Αρ. Πρωτ.          73567 / 3444 
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο «MIVA» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος AMIF 
και χρηµατοδοτείται κατά 90% του συνολικού προϋπολογισµού του από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 944.433.37€ 
και ο προϋπολογισµός για τον ∆ήµο Πειραιά στο ποσό των 149.508,64€. 

Το έργο στοχεύει στην αντιµετώπιση του θέµατος της ένταξης των µεταναστών 
υποστηρίζοντας το θεσµό του εθελοντισµού  και κυρίως αυτού που προέρχεται από 
τους ίδιους τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών/ Τhrid Country Nationals.   

Το έργο αφορά στην υλοποίηση αλληλοεξαρτώµενων δραστηριοτήτων για την 
αύξηση της συµµετοχής των ΥΤΧ σε δράσεις εθελοντισµού. Ο σκοπός θα επιτευχθεί 
µέσω της διοργάνωσης  διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων (π.χ. φεστιβάλ, αθλητικές 
και γαστρονοµικές εκδηλώσεις, περιηγήσεις), της δηµιουργίας και λειτουργίας 
πλατφόρµας αλληλεγγύης, INDIGO, της εφαρµογής εργαστηριών ανάπτυξης 
δεξιοτήτων διαχείρισης της διαφορετικότητας που απευθύνονται στις κοινότητες 
υποδοχής και στους ιδίους τους µετανάστες, καθώς και µέσω δραστηριοτήτων 
ευαισθητοποίησης για την αξία του εθελοντισµού. Οι οµάδες-στόχοι του έργου 
περιλαµβάνουν τους Υ.Τ.Χ, τους εθελοντές, τους εκπαιδευτές, τις κυβερνητικές αρχές 
σε όλα τα επίπεδα, τις οργανώσεις µεταναστών, τους φορείς παροχής κατάρτισης, 
τους δηµοσίους οργανισµούς, τις Μ.Κ.Ο. Ο συνολικός αριθµός των ατόµων που θα 
ωφεληθούν άµεσα και έµµεσα από το έργο εκτιµάται σε περίπου 50.000  άτοµα.  

 
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι  36 µήνες, και συγκεκριµένα από 01-

12-2018 ως 01-12-2021. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης για κάθε 
ειδικότητα θα αναφερθεί κατωτέρω. 

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

 
 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ/ ARABIC TRANSLATOR 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείµενο 
σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου «MIVA», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «AMIF».  
Συγκεκριµένα θα απασχοληθεί στα ακόλουθα παραδοτέα του 
έργου: α) Μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική και αραβική 
γλώσσα των παραδοτέων των εταίρων του έργου.  
β) Οι µεταφράσεις θα θεωρούνται ισόκυρες µε ευθύνη του 
µεταφραστή. 
γ) Μηνιαίες αναφορές της προόδου του έργου του, στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα. 
δ) Σε οτιδήποτε άλλο προβλέπεται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
τεχνικό δελτίο του έργου. 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και το τέλος του 
έργου (έως 24 µήνες απασχόλησης). Και σε κάθε περίπτωση  
όχι πέραν της 01/12/2021. 
Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από τις 
ανάγκες του προγράµµατος σε συνεννόηση µε του τον Υπεύθυνο 
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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 4.000 ευρώ περιλαµβανοµένου του 
νόµιµου ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των 
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών 
και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου).  
Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δε 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) Τίτλος σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ). 
2) Γνώση της Αραβικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο παράρτηµα απόδειξης 
γλωσσοµάθειας.  Ελλείψει υποψηφίων µε το προσόν αυτό,  
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΠΕ/ΤΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την κάλυψη των αναγκών του έργου όπως αναφέρονται στην 
στήλη των παραδοτέων. 
 

 
 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ/ PROJECT 

MANAGER 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείµενο 
σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου «ΜΙVA», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «AMIF» µε κύρια 
αντικείµενα:  
α) την συνολική παρακολούθηση της προόδου του έργου  
β) των παραδοτέων των εταίρων  
γ)µε την σύνταξη αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
δ) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της προόδου του έργου των 
συνεργατών του MIVA στην Ελλάδα. 
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ε) Σε οτιδήποτε άλλο προβλέπεται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
τεχνικό δελτίο του έργου. 
 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ως και το τέλος του έργου  
(έως  24 µήνες  απασχόλησης). Και σε κάθε περίπτωση  όχι 
πέραν της 01/12/2021. 
Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από τις 
ανάγκες του προγράµµατος σε συνεννόηση µε του τον Υπεύθυνο 
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 44.502,048 ευρώ περιλαµβανοµένου του 
νόµιµου ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και 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 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 (ΠΕ/ΤΕ) ή Κοινωνικής 
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής 
∆ιοίκησης και  Πολιτικής Επιστήµης -  Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε 
κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ή πτυχίο ή δίπλωµα 
κοινωνιολογίας ή κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής 
ανθρωπολογίας,  
2) Κάτοχος αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
συναφούς µε το αντικείµενο. 
3) Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους  σε αντίστοιχη θέση σε 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.  
4) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και  µιας επιπλέον 
τουλάχιστον γλώσσας από τις ακόλουθες: γαλλικά, γερµανικά, 
ισπανικά. 
5) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας 
κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ/ PROJECT MANAGER- 
REPORTING MANAGER 

Πλήθος 
Συνεργατών 

 
1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Έργου «MIVA», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
«AMIF».  
Παραδοτέα: Σύµφωνα µε την Πρόταση 821644 που έχει 
υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:   
D1.1 Έκθεση ∆ραστηριοτήτων I    9ος  Μήνας 
D1.2 Έκθεση ∆ραστηριοτήτων II   17ος  Μήνας 
D1.3 Έκθεση ∆ραστηριοτήτων III  23ος  Μήνας 
D1.4 Έκθεση ∆ραστηριοτήτων IV  29ος   Μήνας 
D1.5 Έκθεση ∆ραστηριοτήτων V   35ος  Μήνας 
D1.14 Τελική Συνεδρίαση Εταίρων 36ος  Μήνας 
D1.19 Ηµερήσιες διατάξεις και πρακτικά 3ης Συνεδρίασης 
Εταίρων 
D1.20 Ηµερήσιες διατάξεις και πρακτικά 4ης Συνεδρίασης 
Εταίρων 
D1.21 Ηµερήσιες διατάξεις και πρακτικά 5ης Συνεδρίασης 
Εταίρων 
D1.22 Ηµερήσιες διατάξεις και πρακτικά Τελικής 
Συνεδρίασης Εταίρων 
D1.23 Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου 
D1.24 Τελικές τεχνικές και οικονοµικές εκθέσεις 
D1.25 Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου 
Καθώς επίσης και  σε οτιδήποτε άλλο προβλέπεται σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του έργου. 
 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ως και το τέλος του 
έργου (έως 24 µήνες απασχόλησης). Και σε κάθε 
περίπτωση  όχι πέραν της 01/12/2021. 
Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από τις 
ανάγκες του προγράµµατος σε συνεννόηση µε του τον 
Υπεύθυνο του έργου από πλευράς ∆ήµου Πειραιά και θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας καθώς µπορεί να 
απαιτηθεί εργασία κάποιες απογευµατινές ώρες ή/και 
Σαββατοκύριακα. 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 18.574 ευρώ περιλαµβανοµένου του 
νόµιµου ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των 
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 
Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δε 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, 
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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 αλλού απαιτείται από τις ανάγκες 
του Έργου. 
 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

• Πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών 
Σπουδών (ΠΕ/ΤΕ). Κατά προτίµηση απόφοιτος/η του  
Τµήµατος ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 
Σπουδών στην Ελλάδα (Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς)   

• Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
και καλή γνώση της Ισπανικής και Γαλλικής 

• Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 4 µηνών, σε 
δράσεις που αφορούν σχεδιασµούς προγραµµάτων 
µεταναστών 

• Γνώση Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας 
κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) 
παρουσιάσεων, (δ) υπηρεσιών διαδικτύου, (ε) βάση 
δεδοµένων 

 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ/ 

COMMUNICATION MANAGER 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου «MIVA», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «AMIF».  
 
Συγκεκριµένα θα απασχοληθεί στα ακόλουθα παραδοτέα του 
έργου:   
Παραδοτέα:  
∆ραστηριότητες διάδοσης, οργάνωση εκστρατείας µέσων 
ενηµέρωσης, παροχή, επανατροφοδότηση και αξιολόγηση 
διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων , παροχή εκπαιδευτικού 
υλικού και υποστήριξη οργάνωσης των δραστηριοτήτων της 
WPs στην Ελλάδα σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο 
του έργου. 
 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του 
έργου (έως 24  µήνες απασχόλησης). Και σε κάθε περίπτωση  
όχι πέραν της 01/12/2021. 
Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από τις 
ανάγκες του προγράµµατος σε συνεννόηση µε του τον 
Υπεύθυνο του έργου από πλευράς ∆ήµου Πειραιά και θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας καθώς µπορεί να απαιτηθεί 
εργασία κάποιες απογευµατινές ώρες ή/και Σαββατοκύριακα.  
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Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 24.971 ευρώ περιλαµβανοµένου του 
νόµιµου ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των 
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών 
και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου). 
Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δε 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 αλλού απαιτείται από τις ανάγκες του 
Έργου.  
 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

• Πτυχίο ή δίπλωµα σχολής Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
(ΠΕ/ΤΕ). Ελλείψει υποψηφίων µε το προσόν αυτό,  
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι οποιασδήποτε σχολής 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ). 

• Άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και 
τουλάχιστον ακόµα µίας γλώσσας χώρας µέλους της 
Ε.Ε.  

 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΡΩΣΙΚΩΝ/ RUSSIAN TRANSLATOR 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Έργου «MIVA», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
«AMIF».  
Συγκεκριµένα θα απασχοληθεί στα ακόλουθα παραδοτέα του 
έργου:  α) Μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική και 
ρωσική γλώσσα των παραδοτέων των εταίρων του έργου.  
β)Οι µεταφράσεις θα θεωρούνται ισόκυρες µε ευθύνη του 
µεταφραστή. 
γ) Μηνιαίες αναφορές της προόδου του έργου του, στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
δ) Σε οτιδήποτε άλλο προβλέπεται σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του έργου. 
 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του 
έργου (έως 24  µήνες απασχόλησης). Και σε κάθε 
περίπτωση  όχι πέραν της 01/12/2021. 
Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από τις 
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ανάγκες του προγράµµατος σε συνεννόηση µε του τον 
Υπεύθυνο του έργου από πλευράς ∆ήµου Πειραιά και θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας καθώς µπορεί να 
απαιτηθεί εργασία κάποιες απογευµατινές ώρες ή/και 
Σαββατοκύριακα. 
 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 4.000 ευρώ περιλαµβανοµένου του 
νόµιµου ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των 
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 
Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δε 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 αλλού απαιτείται από τις ανάγκες 
του Έργου. 
 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1) Τίτλος σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ). 
2) Γνώση της Ρωσικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο παράρτηµα απόδειξης 
γλωσσοµάθειας.  Ελλείψει υποψηφίων µε το προσόν αυτό,  
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΠΕ/ΤΕ που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών του έργου όπως 
αναφέρονται στην στήλη των παραδοτέων. 
 

 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ FINANCIAL ADVISOR 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ‘Έργου «MIVA», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
«AMIF». 
Καθώς και σε οτιδήποτε άλλο προβλέπεται σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του έργου. 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του 
έργου (έως 24 µήνες απασχόλησης).  Και σε κάθε 
περίπτωση  όχι πέραν της 01/12/2021. 
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 
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απαιτηθεί εργασία κάποιες απογευµατινές ώρες ή/και 
Σαββατοκύριακα. 
Καθώς επίσης και σε οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στο Grand 
Agreement του έργου MIVA 
 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 6.535 ευρώ περιλαµβανοµένου του 
νόµιµου ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των 
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 
Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δε 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 αλλού απαιτείται από τις ανάγκες 
του Έργου. 
 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

• Πτυχίο ή δίπλωµα οικονοµικών επιστηµών (ΠΕ/ΤΕ), 
που παρέχει το δικαίωµα υπογραφής λογιστικών 
ισολογισµών. 

• Επιθυµητός αναγνωρισµένος µεταπτυχιακός τίτλος 
συναφής µε το αντικείµενο  

• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

• Γνώση Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας 
κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, 
γ)παρουσιάσεων, δ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
 

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,         
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5) Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, λόγω καταδίκης  

6) Να µην τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. 

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 

α)  Αίτηση /Υπεύθυνη ∆ήλωση (επισυνάπτεται Υπόδειγµα).  

β) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 
ή άλλων  δηµόσιων  εγγράφων  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  
ταυτότητας. 

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

δ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, όπως αναφέρεται στους παραπάνω 
πίνακες. 

ε) Βιογραφικό σηµείωµα  

στ) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   

    Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

    (1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία:  

     •  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και 

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

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 
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τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευµένης εµπειρίας. 

 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία είτε όχι. 

(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης και 

 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.  

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: 

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

 • Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά 
µε το αντικείµενο της εµπειρίας και 

 • Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το 
είδος της εµπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, 
εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

ζ) Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης των ξένων γλωσσών όπως 
αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην 
παρούσα ανακοίνωση παράρτηµα µε τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ». 

η) Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (Η/Υ) όπου απαιτείται, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα 
ανακοίνωση παράρτηµα µε τίτλο «ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Η/Υ».  

Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εάν ο τίτλος έχει 

αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, 

αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη 

βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 

∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας. 
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Επιπλέον κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να προσκοµίσει επιπρόσθετα και 

οτιδήποτε κρίνει σκόπιµο προκειµένου να ενισχύσει τη συµµετοχή του π.χ. 

συστατικές επιστολές. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του 
νοµού Αττικής, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά 
(http://piraeus.gov.gr/). 

 

6. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να   απευθύνονται  στο 
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022250 & 56, αρµόδια για 
πληροφορίες κ. Μαρία Μοίρου.  
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά  είτε αυτοπροσώπως, είτε µε 
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης  
αποκλειστικής  προθεσµίας, κατά  τις  εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. - 
15:00 µ.µ., από  04-12-2019  έως και  13-12-2019. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται 
και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 
12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή  της εντός της ανωτέρω προθεσµίας 
αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.  

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

 
Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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