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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 με τις οποίες εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο
εφαρμογής του Ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006, για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/07.07.2016), σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για το προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
3. Την με αρ. πρωτ. 609/05.04.2016 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 28 του Ν. 3345/2005 του
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Την αριθμ. Ref.Ares (2015) 3046669-20.07.2015 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Την αριθμ. 20/2016 Α.Δ.Σ.
6. Την Σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αριθμός JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693).
7. Την αριθμ. 5/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου στο Δήμο, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού έργου
“Πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών φοβιών και διακρίσεων σε μικρές και μεσαίες πόλεις στην
Ευρώπη-DIVERCITY”», η οποία ελέγχθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης, ως προς την νομιμότητά της.
8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ. 26059/10.10.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
9. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 3948/06.02.2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
10.Την αριθμ. πρωτ. 6538/22.02.2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων
για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ΠΕ Επικοινωνιολόγου, για τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών φοβιών και διακρίσεων σε μικρές και
μεσαίες πόλεις στην Ευρώπη (Divercity)».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνιολόγος,
με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου στις 30/11/2017.
Το ποσό αμοιβής της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων
πενήντα (5.250,00€) ευρώ, συμπεριλαβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το έργο αφορά την ανταλλαγή πρακτικών και τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών διακρίσεων και αναγνώριση επιτυχών πρωτοβουλιών και υπαρχουσών κενών, με σκοπό την
εφαρμογή των καλών πρακτικών στις τοπικές κοινωνίες και εύρεση λύσεων για τις κοινά αναγνωρισμένες
ανάγκες και την ευαισθητοποίηση για τους κοινωνικούς κινδύνους που απορρέουν από τις κοινωνικές
διακρίσεις.
Οι εργασίες του εξωτερικού συνεργάτη αφορούν:
1. Πακέτο εργασιών (Workstream) 2: Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων των τοπικών
εργαστηρίων
2. Πακέτο εργασιών (Workstream) 3: Ανάπτυξη της «τοπικής κοινωνικής έκθεσης», ανάπτυξη
της «διακρατικής κοινωνικής έκθεσης» και «ανάπτυξη του Ηθικού Κώδικα».
3. Πακέτο εργασιών (Workstream) 4: Προετοιμασία των εργαστηρίων με νέους και του
σεμιναρίου με τοπικούς δημοσιογράφους και δημοσιογράφους ιστολογίων και η σχετική
έκθεση αναφοράς και επίσης η οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής
γνώμης της πόλης και η ανάπτυξη 5 άρθρων στα ΜΜΕ.
4. Πακέτο εργασιών (Workstream) 0: Συνδρομή στην παρακολούθηση της υλοποίησης του
έργου και στον ποιοτικό και ηθικό σχεδιασμό.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και έως 60 ετών.
2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση).
5. Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1)

2)
3)
4)
5)

Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 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.
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, στην υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο
πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.
2.
3.
4.
3.

Αίτηση
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Αντίγραφο Πτυχίου
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, στην υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, του
ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.
4. Απόδειξη γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλων και iii)
υπηρεσιών διαδικτύου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ειδικά παραρτήματα του ΑΣΕΠ).
5. Πιστοποιητικό απόδειξης άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
ειδικά παραρτήματα του ΑΣΕΠ).
6. Βιογραφικό Σημείωμα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει του
βαθμού του Πτυχίου και της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ & Στρ. Σαράφη γωνία, Τ.Κ. 566 25,
Συκιές. Τηλ. Επικοινωνίας 2313-329.538, 2313-329.585, 2313-329.596.
Στην περίπτωση αποστολής αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30/03/2017 έως 10/04/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

