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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΟΥ 1/2018 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.) 

ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ 
 

Ανακοινϊνει 
Σθν πρόςλθψθ, με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά ενόσ (1) 

ατόμου για τθν κάλυψθ εποχικϊν ι παροδικϊν αναγκϊν τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ 

Κοινωνικισ Πολιτιςτικισ και Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.)του Διμου Δράμασ, που 

εδρεφει ςτθ Δράμα, και ςυγκεκριμζνα του εξισ, ανά υπθρεςία, ζδρα, ειδικότθτα και διάρκεια 

ςφμβαςθσ, αρικμοφ ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα (τυπικά και τυχόν 

πρόςκετα) προςόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό κζςθσ) 

Κωδικόσ 
κζςθσ 

Τπθρεςία Ζδρα υπθρεςίασ Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

ςφμβαςθσ 
Αρικμόσ 
ατόμων 

100 

Δθμοτικι 
Επιχείρθςθ 
Κοινωνικισ 

Πολιτιςτικισ και 
Σουριςτικισ 
Ανάπτυξθσ 

(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.) 
Διμου Δράμασ 

Διμοσ Δράμασ 
ΠΕ ι ΣΕ Κοινωνικϊν 

Λειτουργϊν  
8 μινεσ. 1 

 
Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.    
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Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπϊν 

ιδιοτιτων τουσ και τθσ εμπειρίασ τουσ, οφείλουν να προςκομίςουν όλα τα  απαιτοφμενα που 

αναφζρονται ςτον Πίνακα Βϋ τθσ με αρ. πρωτ. ανακοίνωςθσ 1169/10.05.2018 και ςτο 

«Παράρτθμα ανακοινϊςεων υμβάςεων εργαςίασ Οριςμζνου Χρόνου (ΟΧ)»  με ςιμανςθ 

ζκδοςθσ «30-3-2017» (Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ  ανακοίνωςθσ) δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΩΝ» του 

Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτζρω Παραρτιματοσ.  

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο Παράρτθμα αυτό, μζςω του δικτυακοφ 

τόπου του ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ ίδιασ διαδρομισ που ακολουκείται 

για τθν αναηιτθςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω. 

Η ανακοίνωςθ κα είναι αναρτθμζνθ ςτο δικτυακό τόπο του Διμου ΔΡΑΜΑ, ςτον χϊρο 

ανακοινϊςεων τθσ Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. και του Δ. Δράμασ και ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.6 και 

να τθν υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, 

εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε 

ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ 

διεφκυνςθ: Δθμοτικι Επιχείρθςθ Κοινωνικισ Πολιτιςτικισ και Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ 

(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α) Δ. Δράμασ, Σζρμα Πατριάρχου Διονυςίου, Σ.Κ 66133, Δράμα, υπόψθ κασ 

Μελπομζνθσ Ηαπουνίδου (τθλ. Επικοινωνίασ: 2521048306). 

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ξεκινάει από 
08/06/2018 και λιγει ςτισ 18/06/2018. (Εάν θ τελευταία θμζρα είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα  
(δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ,  τότε θ λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ 
εργάςιμθ θμζρα). 

 Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων: α) ςτθν υπθρεςία μασ 

ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ· β) ςτο δικτυακό τόπο του ΑΕΠ (www.asep.gr) και ςυγκεκριμζνα 

ακολουκϊντασ από τθν κεντρικι ςελίδα τθ διαδρομι: Πολίτεσ  Ζντυπα – Διαδικαςίεσ  

Διαγωνιςμϊν Φορζων  Ορ. Χρόνου ΟΧ γ) ςτα κατά τόπουσ Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν 

(ΚΕΠ) αλλά και ςτθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ (www.kep.gov.gr), απ' όπου μζςω τθσ 

διαδρομισ: φνδεςμοι  Ανεξάρτθτεσ και άλλεσ αρχζσ  ΑΕΠ κα οδθγθκοφν ςτθν κεντρικι 

ςελίδα του δικτυακοφ τόπου του ΑΕΠ και από εκεί κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζντυπα μζςω τθσ 

διαδρομισ: Πολίτεσ  Ζντυπα – Διαδικαςίεσ  Διαγωνιςμϊν Φορζων  Ορ. Χρόνου ΟΧ. 

 

Μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων, θ υπθρεςία μασ κα αναρτιςει, το αργότερο μζςα ςε είκοςι 

(20) θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, τουσ πίνακεσ 

κατάταξθσ των υποψθφίων ςτο κατάςτθμα των γραφείων μασ, τουσ οποίουσ πρζπει να 

αποςτείλει άμεςα για ζλεγχο ςτο ΑΕΠ, 

Κατά των πινάκων αυτϊν, επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ, μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά), θ οποία αρχίηει 

από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η ζνςταςθ κατατίκεται ι αποςτζλλεται με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι απευκείασ ςτθ Διοικθτικι Τπθρεςία του Αποκεντρωμζνου Σμιματοσ 
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ΑΕΠ Θεςςαλονίκθσ (Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 65, Σ.Κ. 57001, Θζρμθ), και για 

να εξεταςτεί, πρζπει να ςυνοδεφεται από αποδεικτικό καταβολισ παραβόλου είκοςι ευρϊ 

(20 €), που ζχει εκδοκεί είτε μζςω τθσ εφαρμογισ του θλεκτρονικοφ παραβόλου (e-

παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ςτον διαδικτυακό τόπο του ΑΕΠ 

(www.asep.gr), είτε από Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ.).  Ο υποψιφιοσ πρζπει να 

αναγράψει τον κωδικό/αρικμό του παραβόλου ςτθν ζνςταςθ και να καταβάλει το αντίτιμο του 

θλεκτρονικοφ παραβόλου μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων. ε περίπτωςθ 

που θ υποβλθκείςα ζνςταςθ γίνει δεκτι, το καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται ςτον 

ενιςτάμενο. 

Η υπθρεςία οφείλει να αποςτείλει ςτο ΑΕΠ εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 

φωτοαντίγραφα των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων που ζχουν υποβάλει 

ζνςταςθ κατά των πινάκων κατάταξθσ.  

 

Η παροφςα περίλθψθ κα δθμοςιευκεί ςε θμεριςιο και εβδομαδιαίο τφπο και κα αναρτθκεί 

τόςο ςτθν Διαφγεια και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου όςο και ςτον πίνακα ανακοινϊςεϊν τθσ 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. και του Δ. Δράμασ. 

Ο Πρόεδροσ 
του Δ.. τθσ Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. 

 
                                                              Γεϊργιοσ Ψαρράσ  


