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    Δράμα, 03 Απριλίου 2017                            
    Αριθμ. Πρωτ: 13864 
 
 

 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-

1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Την υπ’ αριθμ. 549/31-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΖ7ΨΩ9Μ-ΜΘΣ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Δράμας με θέμα «Τροποποίηση της 508/2016 ΑΣΔ με την 

οποία τροποποιήθηκε η 423/2016 ΑΔΣ για την έγκριση υποβολής αιτήματος 

χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» Άξονα Προτεραιότητας 

4 «Ανθρώπινοι και Πόροι Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με κωδικό πρόσκλησης 

ΑΜΘ28 και Α/Α ΟΠΣ 1621 Έκδοση 1/0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και υποβολή αιτήματος 

χρηματοδότησης από τον Δήμο Δράμας με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας». 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 13831/5242/30-3-2017 έγκριση του ΑΣΕΠ 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός 

(1) ατόμου, με την παρακάτω ειδικότητα και θέση: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Για τη στελέχωση  

της Δομής                         

«Κέντρο Κοινότητας 

και Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Δράμας»  

 

Δράμα 

ΠΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ένα (1) έτος 

από την 

υπογραφή της 

σύμβασης             

με δυνατότητα 

ανανέωσης                 

ή παράτασης                    

έως τη λήξη 

του 

Προγράμματος 

1 

 

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

           
Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  καθώς 
και η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 

από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 

Τ.Κ. 66133, Δράμα, Ν. Δράμας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Ιωάννη Κασκαμτζή 

(τηλ. επικοινωνίας: 2521350615). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 

ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 

φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά από την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 

στην αίτηση των υποψηφίων. 

 
Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν και τα σχετικά δικαιολογητικά που θα 
αποδεικνύουν τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα: 
 
Ήτοι: 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 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. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 
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 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για την ανωτέρω θέση με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, 

ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα 

βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Δράμας 

(παρ. 28, άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012). 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (από 05/04/2017 

έως 18/4/2017) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δράμας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 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 την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα.  

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην 

υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 

(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 

Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, 

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική 

τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  

Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του 

δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 

διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. 

Χρόνου ΣΟΧ. 

 
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και θα αναρτηθεί τόσο 
στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και στον πίνακα ανακοινώσεών του. 
 

Ο Δήμαρχος Δράμας 
 
 
 

Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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