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ΓΗΜΟ ΘΗΒΑΙΧΝ 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ’ αξηζ. ΟΥ 1/2021 

 

O ΓΗΜΟ ΘΗΒΑΙΧΝ 

Αλαθνηλώλεη 
 
 

  Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόκνπ, γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο Πξάμεο “Γνκή Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ: Κνηλσληθό Παληνπσιείν Γήκνπ Θεβαίσλ” 
ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 10 «ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΦΣΧΥΔΙΑ 
– ΔΚΣ», ζηνλ Γήκν Θεβαίσλ πνπ εδξεύεη ζηε Θήβα Ν. Βνησηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά 
ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα 
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 

Γήκνο Θεβαίσλ 
 

Γηα ηε ζηειέρσζε  
ηεο Γνκήο 

«Κνηλσληθό 
Παληνπσιείν Γήκνπ 

Θεβαίσλ» 
 

Θήβα 
Ν. Βνησηίαο 

 

ΣΔ  
Κνηλσληθώλ 
Λεηηνπξγώλ 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο κέρξη δώδεθα 
(12) κήλεο κε αλαλέσζε 
ή παξάηαζε έσο ηε ιήμε 

ηνπ ππνέξγνπ 1 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

Κσδηθόο ζέζεο 
Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 

α) Πηπρίν ή δίπισκα  ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ΤΕΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Επηινγήο  (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΤΕΙ 
ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Επηινγήο (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν 
ΚΑΤΕΕ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 
β) Άδεηα Άζθεζεο Επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ή Κνηλσληθήο Εξγαζίαο ή Βεβαίσζε όηη 
πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ. 
γ)Σαπηόηεηα κέινπο ηνπ Σπλδέζκνπ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Ειιάδνο (ΣΚΛΕ), ε νπνία λα είλαη ζε 
ηζρύ ή Βεβαίσζε εγγξαθήο – ππνβνιήο εηήζηαο δήισζεο ζηνηρείσλ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ ζηνλ 
ΣΚΛΕ (άξζξν 78 & 110 ηνπ λ.4488/2017 (Α’137), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο. 
δ)Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη 
(iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 

ΑΔΑ: 6ΒΛΤΩΡΜ-ΣΔΡ
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Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ. 

 
 
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.5 θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ απνθιεηζηηθά ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ 
αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Θεβαίσλ, Κύπξνπ 3,Σ.Κ. 32200 Θήβα Ν. Βνησηίαο, απεπζύλνληάο ηελ ζην 
Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ& Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, ππόςε θνπ Σζηώξα Νηθνιάνπ (ηει. 
επηθνηλσλίαο: 2262350676).  

Tν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν 
νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη 
αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο 
αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Θεβαίσλ θαη ζην 
δηθηπαθό ηόπν απηνύ (www.thiva.gr), εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο 
εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή 
είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ 
επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΒΑΙΧΝ 

 

 
ΓΔΧΡΓΙΟ Γ. ΑΝΑΣΑΙΟΤ 

http://www.thiva.gr/
ΑΔΑ: 6ΒΛΤΩΡΜ-ΣΔΡ
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