
            
         

  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
  

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 
– 2020», Άξονας Προτεραιότητας (9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», με διάρκεια από την 
υπογραφή της σύμβασης και για όσο χρόνο διαρκεί το Πρόγραμμα. 

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής: 
 

 
Κατηγορία Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών  

 
Αριθμός 
Θέσεων 

Απαιτούμενα Προσόντα 

2 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής 
Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας 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,  

ή 
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,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, 
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία 
να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού 
Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε 
ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. 
δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών 
φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
     Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
     Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νέα Ιωνία:  31/7/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 17647 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προσωπικού  

ΑΔΑ: 6Κ4ΑΩΚΥ-ΦΗΟ



 
 Οι αιτήσεις με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(prokirixeis@neaionia.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική 
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

     Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί  με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών 
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «2-12-2019» και το Ειδικό 
Παράρτημα (Α1): Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «20-5-2020»]  θα υπάρχει 
τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κατάστημα καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
(www.neaionia.gr). 

     Τα ειδικά έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από το δικτυακό τόπο του Δήμου 
(www.neaionia.gr), τον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), από τα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr). 

      Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.    
      
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημέρες και αρχίζει στις 5/8/2020 και λήγει στις 
14/8/2020. 

 
     Νέα Ιωνία,  31/7/2020 

                                       
                                              Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 
 
 

                                                                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ 
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