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Μαρούσι, 24/07/2013  

                                 Αρ.Πρωτ: 13 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 
υλοποίηση της πράξης  «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων _Κοινωνικές Δομές 

Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού»  

 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας έχοντας υπόψη την υπ’  αριθμ. 
πρωτ. 3.4159/6.822/28-02-2013 απόφαση ένταξης της πράξης «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»   

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
εικοσιτεσσάρων  (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»  στο πλαίσιο 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-
2013.  
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις 
συμμετοχής: 
 να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή 

μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας  
 να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ με μόνη εξαίρεση του πτυχιούχους Φαρμακοποιούς 

και Γεωπόνους που δεν μπορούν να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα πρέπει να 
βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι είναι άνεργοι, αναφέροντας και το χρονικό 
διάστημα ανεργίας καθώς και ότι δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος. 

 να μην έχουν συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης 
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 Ειδικότητες απασχόλησης. 
 Κοινωνικοί Λειτουργοί, αριθμός απασχολούμενων 5 
 Διοικητικό Προσωπικό, αριθμός απασχολούμενων 5 
 Προσωπικό Καθαριότητας, αριθμός απασχολούμενων 2 
 Στελέχη Κουζίνας, αριθμός απασχολούμενων 3 
 Υποστηρικτικό προσωπικό – στελέχη τροφοδοσίας αριθμός απασχολούμενων 3 
 Φαρμακοποιοί αριθμός απασχολούμενων 2 
 Γεωπόνοι, αριθμός απασχολούμενων 1 
 Επιστάτες, αριθμός απασχολούμενων 1 
 Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με 

ειδίκευση την Ψυχολογία ή Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής κλπ) , αριθμός απασχολούμενων 2 
 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιολόγου 
9, 15124 Μαρούσι, απευθύνοντάς την στο  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – 
Προαγωγής Υγείας τηλ. επικοινωνίας: 210-8067888, 2132038335.  

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων: Από 04 Αυγούστου 2013 έως 19 
Αυγούστου 2013. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση καθώς και τα έντυπα των 
αιτήσεων για την δράση  «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων _Κοινωνικές Δομές 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου»   

1. στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση  

2. στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.ddy.gr)  

3. στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr) 
4. στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr). 
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