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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Σησ ΟΧ 2/2017 ανακοίνωςησ με αρ. πρωτ. 9155/29-03-2017, για την πρόςληψη 

προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ οριςμζνου χρόνου του Δήμου Αγίασ Παραςκευήσ, ςτο 

πλαίςιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020». 

Ο ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ φςτερα από τθν υπ’ αρ. 388/2016 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου, τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3677/7.11.2016 απόφαςθ τθσ Περιφερειάρχθ Αττικισ με 

κζμα: «Ζνταξθ τθσ πράξθσ “Κζντρο Κοινότθτασ του Διμου Αγίασ Παραςκευισ” με Κωδικό ΟΠ 

5002233 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα “Αττικι 2014-2020“», κακϊσ και τθν με  αρ. πρωτ. 

5217/25.04.2017 ζγκριςθ του ΑΕΠ, 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ιδιωτικοφ  δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικοφ αρικμοφ τριϊν 

(3) ατόμων και για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με 

δυνατότθτα ανανζωςθσ ι παράταςθσ  ζωσ τθ λιξθ του Προγράμματοσ,  για τθν υλοποίθςθ τθσ 

Πράξθσ «Ζνταξθ τθσ πράξθσ “Κζντρο Κοινότθτασ του Διμου Αγίασ Παραςκευισ” με Κωδικό ΟΠ 

5002233 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα “Αττικι 2014-2020“» και ςυγκεκριμζνα τισ εξισ 

ειδικότθτεσ:  

 Ζναν (1) ΠΕ/ ΣΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν/Κοινωνικήσ Εργαςίασ  

 Δφο (2) ΠΕ/ΣΕ Κοινωνικϊν Επιςτημϊν 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ  
1.- Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ετϊν ζωσ 65 ετϊν 
2.- Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 
3.- Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία, 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, ςτζρθςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων).  

Εξαίρεςθ: Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου προςωπικοφ υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ζχουν εκτίςει τθν ποινι ι τα μζτρα αςφαλείασ που τουσ ζχουν επιβλθκεί 
ζχουν αρκεί ι ζχουν απολυκεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρκρο 4 παρ.6). 

ΑΔΑ: 6458Ω6Υ-4ΥΕ



Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
Σα απαιτοφμενα προςόντα πρόςλθψθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν αρ. 9155/29-

03-2017  ανακοίνωςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ. 

Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
Σα κριτιρια  πρόςλθψθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν αρ. 9155/29-03-2017   

ανακοίνωςθ πρόςλθψθσ προςωπικοφ και ςτο «Παράρτημα Ανακοινϊςεων υμβάςεων 
Εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ) για τισ  ςυγχρηματοδοτοφμενεσ δράςεισ “Δομζσ 
Παροχήσ Βαςικϊν Αγαθϊν, Κζντρα Κοινότητασ, Δομζσ Αςτζγων”» με ςήμανςη ζκδοςησ 
«29-11-2016» κακϊσ και ςτο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξησ Χειριςμοφ Η/Τ με 
ςήμανςη ζκδοςησ «22-1-2016». 

Δ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ  

 Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ 

ΟΧ.5 και να τθν υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από 

αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από 

δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτημζνη επιςτολή, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Δήμοσ Αγίασ Παραςκευήσ, Λεωφ. Μεςογείων 415-417, Σ.Κ. 

15343, Αγία Παραςκευή Ν. Αττικήσ, απευθφνοντάσ την ςτο Σμήμα Διοίκηςησ – Σοπικήσ 

Ανάπτυξησ και Ανθρϊπινου Δυναμικοφ, υπόψη κου Φλωρζντιου Φράγκου ή κασ Ελζνησ 

Μάνδρου (τηλ. επικοινωνίασ: 2132004562), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, που 

αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ  ςε δφο θμεριςιεσ 

εφθμερίδεσ του Νομοφ ι τθσ ανάρτθςθσ τθσ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα.  

Σα πιςτοποιθτικά ι τα δικαιολογθτικά με τα οποία αποδεικνφονται οι ιδιότθτεσ και 
οι προχποκζςεισ πρόςλθψθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτθν αρ. 9155/29-03-2017    
ανακοίνωςθ, ςτο «Παράρτημα Ανακοινϊςεων υμβάςεων Εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου 
(ΟΧ) για τισ  ςυγχρηματοδοτοφμενεσ δράςεισ “Δομζσ Παροχήσ Βαςικϊν Αγαθϊν, Κζντρα 
Κοινότητασ, Δομζσ Αςτζγων”» με ςήμανςη ζκδοςησ «29-11-2016» κακϊσ και ςτο Ειδικό 
Παράρτημα (Α1) Απόδειξησ Χειριςμοφ Η/Τ με ςήμανςη ζκδοςησ «22-1-2016» κακϊσ και 
ςτο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξησ Χειριςμοφ Η/Τ με ςήμανςη ζκδοςησ «22-1-2016».  

                                                                                      

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
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