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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ                                                        Υαιαλδξίηζα, 28/06/2018 

ΓΗΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ                                              Αξηζκ. Πξση.: 4370 

       
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ’ αξηζ. ΟΥ 1/2018  

 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020»  
 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΡΘΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ – ΠΡΟΧΘΗΗ 

ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΦΣΧΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΧΝ 
ΓΙΑΚΡΙΔΧΝ»   

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ  

ΣΙΣΛΟ: «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ»  

 
 

Ο ΓΗΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ 
 

Αλαθνηλώλεη  
 

  Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ενόρ (1) αηόμος, 
για ηην ςλοποίηζη ηηρ Ππάξηρ «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔ ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΗ ΓΡΑΗ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΣΗΡΙΞΗ ΡΟΜΑ ΓΗΜΟΤ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ» ζηο πλαίζιο ηος 
Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Γςηική Δλλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΡΘΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ-ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΙΑΚΡΙΔΩΝ» 
ζηο Γήμο Δπςμάνθος πος εδπεύει ζηη Υαλανδπίηζα, και ζςγκεκπιμένα ηος εξήρ, ανά 
ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ηα 
ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):  
 

 

  ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 
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ΓΗΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ 
 

Για ηη ζηελέσυζη ηος 
«Κένηπος Κοινόηηηαρ (Κ.Κ.) & 

παπαπηήμαηορ Κένηπος 
Ρομά»  ζηο Γήμο Δπςμάνθος  

 

Υαιαλδξίηζα 

ΠΔ ή ΣΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΧΝ  

 

Έλα (1) έηνο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κε 
δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο έσο ηε 

ιήμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101  

 
α) Πηςσίο ή δίπλυμα Κοινυνικήρ Δπγαζίαρ ή Κοινυνικήρ Γιοίκηζηρ με καηεύθςνζη 

Κοινυνικήρ Δπγαζίαρ ή Κοινυνικήρ Γιοίκηζηρ και Πολιηικήρ Δπιζηήμηρ -  Κοινυνικήρ 
Γιοίκηζηρ με καηεύθςνζη  Κοινυνικήρ Δπγαζίαρ ΑΔΙ ή ηο ομώνςμο πηςσίο ή δίπλυμα 
Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Ππογπαμμάηυν ποςδών Δπιλογήρ 
(Π..Δ) ΑΔΙ  ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, 
ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ ή Πηςσίο ή δίπλυμα ημήμαηορ  Κοινυνικήρ Δπγαζίαρ ΣΔΙ  ή ηο 
ομώνςμο πηςσίο ή δίπλυμα Ππογπαμμάηυν ποςδών Δπιλογήρ (Π..Δ.) ΣΔΙ  ή 
ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα  πηςσίο ή δίπλυμα ΣΔΙ ή Ππογπαμμάηυν  ποςδών Δπιλογήρ 
(Π..Δ.) ΣΔΙ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, 
ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ ή ηο ομώνςμο ή ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα πηςσίο ΚΑΣΔΔ ή 
ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ,  

 
β)  Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ Κοινυνικού Λειηοςπγού ή Κοινυνικήρ Δπγαζίαρ ή Βεβαίυζη 

όηι πληποί όλερ ηιρ νόμιμερ πποϋποθέζειρ για ηην άζκηζη ηος επαγγέλμαηορ Κοινυνικού 
Λειηοςπγού, 

γ) Γνώζη Υειπιζμού Η/Τ  ζηα ανηικείμενα: (i) επεξεπγαζίαρ κειμένυν, (ii) ςπολογιζηικών 
θύλλυν και (iii) ςπηπεζιών διαδικηύος, 

δ) Καλή γνώζη ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ.  
 

Οι ςποτήθιοι όλυν ηυν ειδικοηήηυν ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έυρ 65 εηών. 
 
 

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 
 

Πξνηάζζνληαη ηυν λοιπών ςποτηθίυν, ανεξάπηηηα από ηο ζύνολο ηυν μονάδυν πος 
ζςγκενηπώνοςν από ηα βαθμολογούμενα κπιηήπια, οι κόληκνη θάηνηθνη ηος Γήκνπ 
Δξπκάλζνπ, (άπθπο έναηο, παπ. 28 ηος Ν. 4057/2012).  
 

 

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ζςμπληπώζοςν ηην αίηηζη με κυδικό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.5 και να ηην ςποβάλοςν, είηε απηνπξνζώπσο, είηε με άλλο εξοςζιοδοηημένο από 
αςηούρ ππόζυπο, εθόζον η εξοςζιοδόηηζη θέπει ηην ςπογπαθή ηοςρ θευπημένη από 
δημόζια απσή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γπαθεία ηηρ ςπηπεζίαρ 
μαρ ζηην ακόλοςθη διεύθςνζη: Γήκνο Δξπκάλζνπ, Υαιαλδξίηζα Αραΐαο, Σ.Κ. 25008 
απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ππόςε θ. Αζαλάζηνπ Μπίηζηθα (ηει. 
επηθνηλσλίαο: 26943 60333). ηην πεπίπηυζη αποζηολήρ ηυν αιηήζευν ηασςδπομικώρ 
ηο εμππόθεζμο ηυν αιηήζευν κπίνεηαι με βάζη ηην ημεπομηνία πος θέπει ο θάκελορ 
αποζηολήρ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη ηελ 03 – 07 – 2018 κέρξη θαη ηελ 12 - 
07 – 2018, εκέξα Πέκπηε, από 08:00 έσο 15:00 . 

 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ 
 
 
 

ΘΑΝΟ ΚΑΡΠΗ 
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