
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αγ. Παραςκευή, 29/11/2016 
Δ/νςη Εξυπηρζτηςησ του Πολίτη 
& Διοικητικϊν Τπηρεςιϊν 
Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ 
& Ανθρϊπινου Δυναμικοφ 

Αρ. Πρωτ. : 37145 

Σαχ. Διεφκυνςθ: Λ. Μεςογείων 415-417 
153 43 Αγ. Παραςκευι 

 

Πλθροφορίεσ: Φράγκοσ Φλωρζντιοσ  
Σθλζφωνο-Φαξ: 2132004562   
E-mail: e.fragkos@agiaparaskevi.gr   

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
Ο Διμαρχοσ Αγίασ Παραςκευισ 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/10  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν.3584/2007. 
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου  1 παρ.2 εδ. ιεϋ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωςθ 

ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο».  
4. Σθν αρ. 305/2016 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου που αφορά τθν 

πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου 
ζωσ δφο (2) μινεσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Κοινωνικοφ Μαγειρείου. 

5. Σθν αρ. 89114/32921/16-11-2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
 Σθν πρόςλθψθ προςωπικοφ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου, ςυνολικοφ αρικμοφ,  τριϊν (3) ατόμων, προσ κάλυψη των 
αναγκϊν των υπηρεςιϊν του Κοινωνικοφ Μαγειρείου, ωσ εξισ: 
 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Μαγείρων 1 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Πτυχίο ι δίπλωµα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ 
Μαγειρικισ Σζχνθσ ι Σεχνικόσ Μαγειρικισ 
Σζχνθσ ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωµα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω 
ςχολικϊν µονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ 
κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ 
Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελµατικοφ 
Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελµατικισ χολισ 
δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ 
µακθτείασ του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ι 

Δφο (2)  
μινεσ 
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άλλοσ ιςότιµοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ 
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ. ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οι κάτοχοι 
πτυχίων Βαςικισ Εκπαίδευςθσ του 
Οργανιςµοφ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και 
Κατάρτιςθσ (ΟΣΕΚ) του τµιµατοσ του β.δ 
151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικισ Σζχνθσ 
διετοφσ κφκλου ςπουδϊν υποχρεοφνται να 
προςκοµίςουν και απολυτιριο τίτλο 
τουλάχιςτον Γ' Γυµναςίου.  
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Εφόςον θ 
κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο µε τα 
ανωτζρω προςόντα) Ο οµϊνυµοσ ι 
αντίςτοιχοσ, απολυτιριοσ τίτλοσ 
αναγνωριςµζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ 
ςχολισ τθσ θµεδαπισ ι ιςότιµοσ και 
αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Εφόςον θ 
κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο µε τα 
ανωτζρω προςόντα) Απολυτιριοσ τίτλοσ 
τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 
(απολυτιριο τριταξίου γυµναςίου ι για 
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει µζχρι 
και το 1980 απολυτιριο δθµοτικοφ 
ςχολείου) ι ιςοδφναµοσ απολυτιριοσ 
τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.∆. 
580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελµατικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 
του Ν. 2817/2000 τθσ θµεδαπισ ι άλλοσ 
ιςότιµοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εµπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) 
ετϊν. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: (Εφόςον θ 
κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιο µε τα 
ανωτζρω προςόντα) Απολυτιριοσ τίτλοσ 
τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 
(απολυτιριο τριταξίου γυµναςίου ι για 
υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει µζχρι 
και το 1980 απολυτιριο δθµοτικοφ 
ςχολείου) ι ιςοδφναµοσ απολυτιριοσ 
τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του Ν.∆. 
580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ 
Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελµατικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 
του Ν. 2817/2000 τθσ θµεδαπισ ι άλλοσ 
ιςότιµοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ και 
αντίςτοιχθ εµπειρία τουλάχιςτον ζξι (6) 
µθνϊν 

ΔΕ Διοικητικϊν 1 Δίπλωμα Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) οποιαςδιποτε 

Δφο (2)  
μινεσ 
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ειδικότθτασ του τομζα Χρθματοπιςτωτικϊν 
και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν (πρϊθν 
Οικονομίασ και Διοίκθςθσ) ι 
Πτυχίο Α’ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου(ΣΕΕ) 
οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα 
Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ι Απολυτιριοσ 
τίτλοσ Ενιαίου Λυκείου ι 
Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου(ΕΠΛ) 
κλάδων α) Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν – 
Γραμματζων β) Οικονομίασ γ) 
Βιβλιοκθκονομίασ ι  
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΣΕΛ) 
των τμθμάτων: α) Ξενοδοχειακϊν 
Επιχειριςεων β) Τπαλλιλων Επιχειριςεων 
Μεταφορϊν γ) Τπαλλιλων Λογιςτθρίου δ) 
Τπαλλιλων Διοίκθςθσ ε) Εμπορικϊν 
Επιχειριςεων ι Λυκείου Γενικισ 
Κατεφκυνςθσ ι 
άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ 
ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ. 
2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ, ςτα αντικείμενα: 
α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν 
διαδικτφου.  
 

ΤΕ Εργατϊν 
Καθαριότητασ 

 

1 Δεν απαιτοφνται ειδικά τυπικά προςόντα 
(άρκρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997). 
 

Δφο (2)  
μινεσ 

 
Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν.  

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι, μαηί με τθν αίτθςι τουσ, πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικϊσ 
τα εξισ δικαιολογθτικά: 
 

1. Δικαιολογθτικά πουδϊν. 
2. Πιςτοποιθτικά απόδειξθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ (για την ειδικότητα ΔΕ 

Διοικητικϊν). 
3. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
4. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
5. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι πλθροφν τα γενικά προςόντα διοριςμοφ που 

προβλζπονται ςτο Αϋ μζροσ του κεφ. Βϋ(Προςόντα και Κωλφματα διοριςμοφ) 
του Ν.3584/2007.  

6. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ των άρκρ. 5 & 6 του 
Π.Δ.164/2004.  
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7. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνονται οι φορείσ του δθμοςίου ςτουσ 
οποίουσ εργάςτθκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμθνο (12 μινεσ) και το είδοσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Η γνϊςη χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπηρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξήσ: Με 

πιζηοποιηηικά Πληροθορικής ή γνώζης τειριζμού Η/Υ ποσ εκδίδονηαι από θορείς οι 
οποίοι πιζηοποιούνηαι από ηον Εθνικό Οργανιζμό Πιζηοποίηζης Προζόνηων και 
Επαγγελμαηικού Προζαναηολιζμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανιζμό 
Επαγγελμαηικής Εκπαίδεσζης και Καηάρηιζης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έτοσν εκδοθεί από ηον 
ίδιο ηον Ο.Ε.Ε.Κ. ζύμθωνα και με ηο Ειδικό Παπάπηημα (Α1) Απόδειξηρ Χειπιζμού 
Η/Υ ηος ΑΣΕΠ με ημερομηνία ζήμανζης 22-01-2016. 

 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

 
        Οι ενδιαφερόμενοι  μποροφν να υποβάλλουν  απλή αίτηςη με ςυνημμζνα τα 
απαιτοφμενα δικαιολογητικά ςτο ιςόγειο του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ (Γραφείο 

Πρωτοκόλλου) επί τθσ Λ. Μεςογείων 415-417. Πλθροφορίεσ ςτο Σμήμα Διοίκηςησ - 
Σοπικήσ Ανάπτυξησ και Ανθρϊπινου Δυναμικοφ, κοσ Φράγκοσ Φλωρζντιοσ ή κα 
Μάνδρου Ελζνη  (τθλ. επικοινωνίασ: 2132004562). 
       
  Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι από 06/12/2016 ζωσ 15/12/2016 και ϊρεσ 
8.30 ζωσ 15.30. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 
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