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Περίληψη ms un αρ πρωτ 1 31 09/4.6.2021 ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσηε
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Τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλέπε Πίνακα Β

1

OVO KCiXJIKO σεΟΠϋ

και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά

τυχόν πρόσθετα προσόντα

Κοινωνικήε Διοίκησηε ή loTopias Αρχαιολογίαε Κοινωνικήε Ανθρωηολογία5
με κατεύθυνση Κοινωνικήε Ανθρωπολογίαε ή Κοινωνικήε Διοίκησηε και Πολιτικήε
Επιστήμηε Κοινωνικήε Διοίκησηε ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π.)ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογήε Π Σ Ε ΑΕΙ Tns ημεδαπήε ή ισότιμοε τίτλοε σχολών Tns ημεδαπήε ή
αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
ή
α Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικήε Epyaoias ή Κοινωνικήε Διοίκησηε με κατεύθυνση
Κοινωνικήε Epyaoias ή Κοινωνικήε Διοίκησηε και Πολίπκήε Επιστήμηε Κοινωνικήε
Διοίκησηε με κατεύθυνση Κοινωνικήε Εργασίσί AJEI ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογήε Π Σ Ε ΑΕΙ τπε ημεδαπήε ή ισότιμοε τίτλοε σχολών Tns
ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
Β Αδεια άσκησηε επαγγέλματοε Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικήε Εργα
oias ή Βεβαίωση ότι πληροί όλεε Tis νόμιμεε προύποθέσειε για την άσκηση του
επαγγέλματοε Κοινωνικού Λειτουργού
γ Ταυτότητα μέλουε του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδοε ΣΚΛΕ
η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφήε υποΒολήε ετήσιαε δήλωσηε
στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ άρθρο 78 1 10 του ν 4488/201 7
ΑΊ37 η οποία να είναι αε ισχύ μέχρι το τέλοε Φεβρουαρίου του επόμενου
έτουε από τπν έκδοσή ms

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών ΕπιλογήΞ Π Σ Ε ΑΕΙ Tns ημεδαπήε ή ισότιμοε τίτλοε σχολών Tns
ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
Β Αδεια άσκησηε επαγγέλματοε Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλεε Tis
νόμιμεε προύποθέσειε για την άσκηση του επαγγέλματοε του Ψυχολόγου

γ Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ι)επεξεργαοίαε κειμένων ii
υπολογιστικών φύλλων και iii υπηρεσιών Διαδικτύου
α Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικήε Εργασίαε ή Κοινωνικήε Διοίκησηε με κατεύθυνση
Κοινωνικήε Εργασίαε ή Κοινωνικήε Διοίκησηε και Πολιτικήε Επιστήμηε
Κοινωνικήε Διοίκησηε με κατεύθυνση Κοινωνικήε Εργασίαε ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογήε Π.Σ.Ε ΑΕΙ τηε ημεδαπήε ή ισότιμοε τίτλοε σχολών
τπε ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότπταε
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α Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίαε ή Φιλοσοφίαε Παιδαγωγική5 και Ψυχολογίαε
με ειδίκευση στην Ψυχολογία για αποφοίτουε έωε 31/1 2/1 993 που πληρούσαν
τιε προύποθέσειε του ν.991/1979 Α 278 όπωε ισχύει ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
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Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίαε ή Κοινωνικήε ΠολιτικήΞ και Κοινωνικήε Ανθρω
πολογίαε ή Κοινωνικήε Ανθρωπολογίαε ή Κοινωνικήε Πολιτικήε ή Κοινωνική
Ανθρωπολογίαε και Ιστορίαε με κατεύθυνση Κοινωνικήε Ανθρωπολογίαε ή

Ο Δήμαρχοβ Néas ΣμύρΝ/ns ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίαε
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων 4 ατόμων για την υλοποίηση
ms Πράξηε Κέντρο KoivômTas Δήμου Néas Σμύρνηε στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματοε Αττική 2014-2020 Αξοναε Προτεραιότηταε
9 Προώθηση ms κοινωνικήε ένταξηε και καταπολέμηση ms φτώχειαε και
Διασφάλιση ms κοινωνικήε συνοχήε στον Δήμο Néas Σμύρνηε που
εδρεύει στη Νέα Σμύρνη ms Περιφερειακήε Ενότηταβ Νοτίου Τομέα Αθηνών

Ö Μι IMI
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ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματοε Κοινωνικήε Εργασίαε ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογήε Π.Σ.Ε ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογήε Π.Σ.Ε ΤΕΙ
τπε ημεδαπήε ή ισότιμοε τίτλοε σχολών τηε ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίσΤοιχηε
ειδικότηταε ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο KATEE ή ισότιμοε
τίτλοε τηε ημεδαπήε ή αλλοδαπήε αντίστοιχηε ειδικότηταε
Β Αδεια άοκησηε επαγγέλματοε Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικήε Εργα
σίαε ή Βεβαίωση ότι πληροί όλεε τιε νόμιμεε προύποθέσειε για την άσκηση του
επαγγέλματοε Κοινωνικού Λειτουργού
γ Ταυτότητα μέλουε του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδοε ΣΚΛΕ
η οποίο να είναι οε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφήε υποΒολήε εττίσιαε δήλωσηε
στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ άρθρο 78 1 1 0 του ν 4488/201 7
ΑΊ37 η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλοε Φεβρουαρίου του επόμενου
έτουε από τπν έκδοσή τηε
δ Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί επεξεργασίαε κειμένων ii υπολογιστικών
φύλλων και iii υπηρεσιών Διαδικτύου

Τα κριτήρια κατάταξηε τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι
καθώε και οι πρόσθετεε πληροφορίεε αναφέρονται λεπτομερώε στην υπ αρ ΣΟΧ
2/2021 Ανακοίνωση η οποία θα είναι αναρτημένη στον χώρο των ανακοινώσεων
του Δημοτικού Καταοτήματοε στον δικτυακό τόπο του Δήμου μαε httpV/www
neasmymi.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια ΑΔΑ Ψ1 ΦΡΩΚ3-ΗΤΝ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι από 1 8 έωε 65 ετών
Υποβολή αιτήσεων ουμ^ετοχήε
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά dioik@neasmymi
gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία ms υπηρεσίαβ
μαε στην ακόλουθη διεύθυνση
Δήμοε Νέαε Σμύρνηε Λεωφόροε Συγγρού Ανδρέα 193-195 Τ.Κ 17121 Νέα

Σμύρνη απευθύνοντάε την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υηόψιν kos
Τριανταφυλλάκη Γεωργίαε τηλ επικοινωνιαε 2132025797 και 2132025792
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία τηε ηλεκτρονικήε
υποβολήε και στην περίπτωση αποστολήε των αιτήσεων ταχυδρομικώε το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελοε αποστολήε
ο onoios μετά την αηοσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η αίτηση συμμετοχήε που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτωε

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφεβ
αιτήσειε δεν γίνονται δεκτέβ
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικά Κανονισμό
Προστασιαε Δεδομένων EE 2016/679 γνωστό us GDPR που ετέθη σε
εφαρμογή τον Μάιο 2018 καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη Tns EE Για
τον λόγο αυτόν η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψη με
την οικειοθελή υποβολή afrnans με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά
npos τον Φορέα συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή
και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που tous αφορούν
καθωε και για την ασφαλή διστήρησή tous σε αρχείο φυσικό ή ψηφιακό για
συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν
οι νόμιμεε διαδικασίεε πρόσληψηε Οι φορείε οφείλουν να προστατεύουν
τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να
επιτυγχάνεται η ασφαλήε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησηβ τηβ συναίνεσήβ tous ανά
πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολήε σχετικήβ aimons npos τον Φορέα
Κάθε υποψήφιοε δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσειε μίαβ
μόνο κατηγορίαβ προσωπικού ΠΕ ή TE Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερεε αιτήσειε συνεπάγεται αυτοδικαίωε
σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία
Η προθεσμία υποβολήβ των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δέκα 10 ημερών αναλογιζόμενων ημερολογιακά και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα τηε τελευταίαβ δημοσίευσηε τηε παρούσαε σε τοπικέε εφημερίδεε
ή ms avapmofis ms στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματοβ
του Δήμου Néas Σμύρνηβ και στον δικτυακό τόπο αυτού http://www
neasmymi.gr εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη ms δημοσίευσηε
cms εφημερβεε Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρηε τηε
τελευταίο ημέραε και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη
εργάσιμη τί^ε η λήξη ms προθεσμίαε μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι υποψήφΐ&ι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στον
δικτυακό τ6Λο τηε υπηρεσίαε pas http://vww.neasmymi.gr Β στον δικτυακό
τόπο του Α223Ί www.a8ep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώνταε από την κεντρική
σελίδα m διαδρομή Πολίτεβ
Εντυπα Διαδικασίεε
Διαγωνισμών Φορέων
Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά ronous Κέντρα Εξυπηρέτησηε Πολιτών ΚΕΠ
αλλά και στην ηλεκτρονική τουε διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω ms
διαδρομήε Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητεβ και άλλεβ αρχέε ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
Εντυπα Διαδικασίεε
πρόσβαση στα έντυπα μέσω τηε διαδρομήε Πολίτεε
Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Tns παρούσαε ανακοινωσηε αποτελεί και το
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίαβ Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ για Tis συγχρηματοδοτούμενεβ δράσειε Δομέε Παροχήε Βασικών
Αγαθών Κέντρα KoivômTas Δομέβ Αστέγων με σήμανση έκδοσηβ 4-8
2021 το οποίο περιλαμβάνει ί τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων οτη διαδικασία επιλογήε και ii οδηγίεε
νια m συμπλήρωση ms aimons υηεύθυνηβ δήλωσηε με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 σε συνδυασμό με επισημάνσειε σχετικά με τα προσόντα
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξηε των υποψηφίων σύμφωνα
με Tis ισχύουσεε κανονισπκέβ ρυθμίσειε Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα
Α1 Απόδειξηε Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσηε 17-6-2021 μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα μέσω ms
ίδιαε διαδρομήε που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου ms
aimons δηλαδή Κεντρική σελίδα Πολίτεε Εντυπα Διαδικασίεε
Διαγωνισμών φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

