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ΠΕΡΙΛΗΨΗ υπ αριθ Σ ΜΕ 1/20 19 ΑΝΑΚ0ΙΝΩΣΗΣ
γιο τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ
Εχοντας υπόψη
ΙΤις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2 Τις διατάζεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ιοχύουν και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019
3 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
4 Την υπ αριθμ 18η/16-5-2018 θέμα 5ο ΕΗΔ Απόφαση ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής με θέμα Ύποβολ
αιτήματος για έγκριση σύναψης συμβάσεων έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης Ατόμων με Αναπηρία
5 Την υπ αριθμ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./294/37097/31-10-2018 Απόφαση της Επιτροπής της παρ 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 Αναστολι

διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006 όπως ισχύει
6Την υπ αριθμ 57543/Δ1/19781/05-12-2018(ΦΕΚ 5528Λ Β710-12-2018 Κ.Υ.Α των υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κα

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
7 Την 45η/12-12-2018 θέμα 5ο ΕΗΔ Απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής με θέμα Εγκριση Σχεδίοι
Ανακοίνωσης Συμβάσεων Μίσθωσης Εργου ΣΜΕ με συνολικά 8 οκτώ άτομα
8.Το υπ'αριθμ Πρωτ Οικ 002112/14-3-2019 έγγραφο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τα απαιτούμενι
προσόντα των ειδικοτήτων της παρούσας Ανακοίνωσης

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ 8 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια
Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου •■Αποίδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία συνολικής διάρκεια
έως 12 μήνες Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμω
βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101 ΑΘΗΝΑ ΠΕ Ψυχίατρος 12 μήνες

102 ΑΘΗΝΑ ΠΕ Ψυχολόγος 12 μήνες

103 ΑΘΗΝΑ ΠΕ Κοινωνιολόγος 12 μήνες

104 ΑΘΗΝΑ ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 12 μήνες

105 ΑΘΗΝΑ ΠΕ Αρχιτέκτονας 12 μήνες

106 ΑΘΗΝΑ Π Ε Νοσηλευτής/τρια 12 μήνες

107 ΑΘΗΝΑ TE Κοιν Λειτουργών 12 μήνες

108 ΑΘΗΝΑ TE Εργοθεραπευτής τρία 12 μήνες
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Τα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης που βρίσκεται αναρτημένη στον Πινακ
Ανακοινώσεων του Φορέα Τσόχα 5 Αθήνα στην ιστοσελίδα του www.kkppa.gr στα παραρτήματα αυτού καθώς και στα δημοτικά καταστήμαπ
των δήμων Αθηναίων Γλυφάδας Πεντέλης Αγ Βαρβάρας Ιλίου και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε μι
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομ ικί
με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής στην ακόλουθη διεύθυνση Τσόχο5 Τ.Κ 115-2

Αθήνα απευθύνοντάς τηγ στο Γραφείο Προσωπικού τηλ επικοινωνίας 213-2031031,231-2031033 213-2031034 Στην περίπτωση αποοτολή
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετί
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογι
απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή TE Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σ

μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου απ

την περαιτέρω διαδικασία Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την

επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στα καταστήματα της υπηρεσίας μα
και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης σπς εφημερίδες
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία
ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται τψ επόμενη εργάσιμη ημέρα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΑ
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