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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Ταχ.Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 14
                    17121, Νέα Σμύρνη Νέα Σμύρνη   22-10-2013
Τηλέφωνα:2132025802-2132025796
EMAIL:e_kontou@0149.syzefxis.gov.gr Αριθμ. Πρωτ.: 54582

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των  άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως
έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009.

2. Την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.πρωτ.οικ.29825/7-7-2003
3. Την εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ.5345/4-2-2005
4. Το άρθρο 206 του Ν.3584/2007
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.

6. Την υπ΄ αριθμ. 170/2013 απόφαση και την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.Σμύρνης.

7. Την υπ΄ αριθμ.51378/42113/3-10-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

8. Τη βεβαίωση του προϊστάμενου του Λογιστικού Τμήματος για την ύπαρξη αντίστοιχης
πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2013.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την
κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, και
συγκεκριμένα, όπως πιο κάτω αναλύονται ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων
και (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας(ΤΕ).

102
1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2) ΄Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
3) Ειδικότητα ιατρού

103 1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2)΄Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι όλων  των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως
επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά.
1. ΄Εντυπο αίτησης ( χορηγείται από την υπηρεσία )
2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση )
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
5. Για την απόδειξη χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για

υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης
οικογένειας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψήφιους που είναι
άγαμοι.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα
κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
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Υπαλλήλων Ο.Τ.Α ( Ν.3584/2007 ) δηλαδή: να μην έχουν καταδικαστεί  ή να μην είναι
υπόδικοι για εγκληματική δράση  ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση και ότι έχουν την υγεία και τη
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω
θέσεων.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως
προηγούμενο δωδεκάμηνο, που οριοθετείται ρητώς εκ του νόμου, με αφετηρία το τέλος
της απασχόλησης, για την οποία ο  υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, έχουν
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του
Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν, την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης
(έναρξη-λήξη) και την ειδικότητα.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα
κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ.164/2004 δηλαδή: να μην έχουν συνάψει μέχρι σήμερα
συμβάσεις με τον ίδιο φορέα με κενό μικρότερο των τριών (3) μηνών και συνολικής
διάρκειας  είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Για την απόδειξη γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας, απαιτείται:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας
μονογονεϊκής οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της
πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγματι και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή
περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την
ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Για την απόδειξη τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας, απαιτείται:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο
μονογονεϊκής οικογένειας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τη γονική
μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ΄αποκλειστικότητα η μετά από ανάθεση ένας
μόνο γονέας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και την συμπλήρωση του 30ου

έτους  της ηλικίας του.

Για την απόδειξη εμπειρίας απαιτείται:

- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.

- Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

- Οι μισθωτοί  του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος
της εμπειρίας.

- Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο
οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
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Δημοσίευση  της ανακοίνωσης

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέας Σμύρνης.  Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.9 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει).

Υποβολή  αιτήσεων  συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ,Ελευθερίου Βενιζέλου 14,
Νέα Σμύρνη, Τ.Κ.17121, (τηλ.επικοινωνίας 2132025802-2132025796) Υπεύθυνη κα
Κοντού Ελευθερία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει
από  την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας και ώρες 8:30 έως 14:30.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στο
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας, ενώ θα συνταχθεί και  σχετικό πρακτικό
ανάρτησης.

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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