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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΧ ΓΤΟ (2) ΜΗΝΔ
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 18/2018 (ΑΓΑ: ΩΞΘΩ6Υ-0Φ3) Απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.
πξση. 24347/07.02.2018 (ΑΓΑ:Ω3ΗΡΟΡ1Φ-Θ0Α) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη
Ινλίνπ, ν Γήκνο Αηγηαιείαο ζα πξνβεί ζηελ πρόζληψη ενός (1) αηόμοσ,
καηηγορίας/κλάδοσ ΣΔ Κοινωνικών Λειηοσργών, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο έσο δπν (2) κελώλ, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηνύλ θαηεπείγνπζεο θαη πξόζθαηξεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ
πξόζθαηε παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» πνπ αθνξά
επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αζηεγίαο ή ζε επηζθαιή
θαηνηθία κε ηελ απεηιή έμσζεο.
πγθεθξηκέλα, ελώ ην ελ ιόγσ πξόγξακκα έιεγε 31.12.2017 σζηόζν, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 71 ηνπ Ν.4445/2016 (ΦΔΚ 236 Α/19.12.2016), όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε κε ην δωδέκαηο άρθρο ηοσ Ν.4506 /2017 (ΦΔΚ 191Α/1212-2017) ε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε», παξαηείλεηαη
από ηε ιήμε ηνπ κέρξη ηηο 31.3.2018. Η παξάηαζε απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαζηζηά θαηεπείγνπζα ηελ αλάγθε πξόζιεςεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηαο γηα
ηελ πινπνίεζε (θνηλσληθέο έξεπλεο, αλαθνξέο θιπ) αιιά θαη ηελ ζπζηεκαηηθή
παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Η ηήξεζε ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2190/1994.
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα
εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε
θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεύζπλζε Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ
ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο
Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο ΣΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ
Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ
ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην
νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
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Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ή Κνηλσληθήο
Δξγαζίαο ή Βεβαίσζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ.
Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.
Πηζηνπνηεηηθό νηθ. θαηάζηαζεο ή πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο γηα ηνπο άγακνπο.
Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ
θώδηθα (δει. λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή λα κελ είλαη ππόδηθνη γηα
εγθιεκαηηθή δξάζε ή λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα)
θαη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο αλσηέξσ ζέζεο.
Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνύκελν
δσδεθάκελν, πνπ ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα
ππεξεζία ε λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ Ν.2190/1994 κε ηελ
ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ
αλαγθώλ ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειώζνπλ ηελ
ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε).

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα
δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
(Κιενκ.
Οηθνλόκνπ 11, β΄ όξνθνο, ππεύζπλε θ. Μαξία αιακνύξα) , εληόο πέληε (5)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από 09/02/2018 έσο 15/02/2018.

Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην Γηαύγεηα, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
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