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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-

2020>>
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ– ΕΚΤ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»
Στελέχωση της Δομής : << Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου

Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Θηβαίων>> 

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’  αριθ.  πρωτ.  1675/28-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς

Ελλάδας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων” με

κωδικό ΟΠΣ 5002825 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014 –

2020”».

2. Την με αρ. 39/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων με την

οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα για την

υλοποίηση του Υποέργου << Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ >> της Πράξης

<< Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων>> με κωδικό ΟΠΣ  (MIS) 5002825 και

συγκεκριμένα με δύο (2) άτομα της ειδικότητας ΠΕ Φιλολόγων και ένα (1) άτομο

της ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων.
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3. Την υπ΄ αριθ.  18658/30-8-2017 απόφαση Δημάρχου Θηβαίων,  με θέμα: <<

Υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου με Α/Α (1) << Κέντρο Κοινότητας Δήμου

Θηβαίων  με  λειτουργία  Παραρτήματος  Κέντρου  Ένταξης  Μεταναστών>>  της

ενταγμένης  στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα << Στερεά  Ελλάδα 2014-2020 >>

Πράξης  <<Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Θηβαίων>>  με  κωδικό  ΟΠΣ  (ΜΙS):

5002825 >>.

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

του Ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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. Δύο (2) άτομα της ειδικότητας ΠΕ Φιλολόγων ( 8 προγράμματα Χ 100 ώρες

το έτος),

Β.  Ένα  (1)  άτομο  της  ειδικότητας  ΠΕ  Κοινωνιολόγων  (4  μήνες  το  έτος),

για  την  υλοποίηση  λοιπών  δράσεων  στο  Κέντρο  Ένταξης  Μεταναστών  (ΚΕΜ)  του

Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων και συγκεκριμένα:

α) Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού

πολιτισμού σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

β) Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών

και γηγενών.

γ)  Δράσεις  για  την  προώθηση  της  πρόσβασης  των  μεταναστών  και  δικαιούχων

διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 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 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α) Ειδικότητα ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή

Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας
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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.

2. Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων κατά προτεραιότητα μεταναστών προσφύγων

και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Β) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1.  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 Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με

κατεύθυνση  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής

Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης 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 διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων

αλλοδαπών και γηγενών.

Σημειώνεται ότι εάν οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη

αναγνώρισης  από  το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  για  την  ισοτιμία,  αντιστοιχία  του  τίτλου  ή

πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο

όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία

να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς

και  τα  δικαιολογητικά  που  αποδεικνύουν  τα  απαιτούμενα  προσόντα  και  την
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εμπειρία  στο  αντικείμενο  της  ειδικότητας  (βεβαιώσεις  εργοδότη,  ασφαλιστικού

φορέα, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ.).

Κατά  την  επιλογή  θα  συνεκτιμηθούν  τα  τυπικά  και  ουσιαστικά  προσόντα

καθώς και η εμπειρία των υποψηφίων.

 Η υποβολή των  αιτήσεων γίνεται  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  είτε

αυτοπροσώπως  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο  (εφόσον  η  εξουσιοδότηση

φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή),  είτε  ταχυδρομικά  με

συστημένη επιστολή στον Δήμο Θηβαίων, στην διεύθυνση: Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200

Θήβα,  απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  Διοικητικής

Μέριμνας ( τηλ. Επικ. 2262350684).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των

αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων είναι δέκα  (10)  ημέρες, από

15/4/2019 έως 24/4/2019.

Η  παρούσα  θα  δημοσιευτεί  στον  ιστότοπο  του  Δήμου  Θηβαίων  και  θα

αναρτηθεί στο <<ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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