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:

162.18 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΑΕΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός 
(01) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙ
ΤΟΥΡΓΩΝ, με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό
νου, με διάρκεια από την υπογραφή 
της σύμβασης έως τη λήξη του 
προγράμματος/έργου/υποέργου 
(24/05/2023) με δυνατότητα ανανέ
ωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος/έρ- 
γου/υποέργου για την υλοποίηση 
της πράξης «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
με Παράρτημα ΡΟΜΑ» του Δήμου 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλι
κίας από 18 έως 65 ετών και να 
έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόν
τα :
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης 
με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργα
σίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και 
Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική 
κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης 
με κατεύθυνση προχωρημένου εξα
μήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Επι
στημών της Εκπαίδευσης και Κοι
νωνικής Εργασίας με κατεύθυνση 
προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνι
κής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοι
κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότι
μος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότη
τας, 
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινω
νικής 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, αντί
στοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο 
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυ
χίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι
χης ειδικότητας,
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνι
κής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμι
μες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος Κοινωνικού Λει
τουργού,
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέ
σμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλά
δος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε 
ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής - υποβο
λής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ 
(άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 
(ΑΊ37), η οποία να είναι σε ισχύ μέ
χρι το τέλος Φεβρουάριου του επό
μενου έτους από την έκδοσή της, 
δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντι
κείμενα: (ί) επεξεργασίας κειμένων,
(Μ) υπολογιστικών φύλλων και (in) 
υπηρεσιών διαδικτύου, 
ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσ
σας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδι
κό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να 
την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτού- 
μενα από την Ανακοίνωση δικαιολο- 
γητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημέ
νη από δημόσια αρχή, είτε ταχυ
δρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Πατρ. 
Γρηγορίου Ε' 12, Τ.Κ. 56123, Αμπε
λόκηποι, απευθύνοντάς την στο 
Γ ραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, 
υπόψη κου Μπούρα Σωτηρίου (τηλ. 
επικοινωνίας: 2313313687).
Στην περίπτωση αποστολής των αι
τήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθε
σμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία που φέρει ο φάκε
λος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
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στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσε
ων είναι : από την 03η Δεκεμβρίου 
2022 έως και την 12η Δεκεμβρίου 
2022

Εντολή Δημάρχου 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπι
νου Δυναμικού 

Σωτήριος Μπούρας
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