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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ' αρίθµ. 11094/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
 

«Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου                                 
διάρκειας δύο (2) µηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Τµήµατος 

Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
για την υλοποίηση του προγράµµατος θαλάσσια µπάνια των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Νέας Ιωνίας» 

 
Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων χρονικής διάρκειας έως δύο (2) µήνες για την κάλυψη 
εποχικών αναγκών του Τµήµατος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
 
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 
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Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να είναι ηλικίας α̟ό 18 ως 45 ετών. 
    
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 
̟ου ε̟ιλέγουν και να µην εµ̟ί̟τουν στις οµάδες αυξηµένου κινδύνου ό̟ως ̟εριγράφονται στην υ̟΄ αριθ. 
ΚΥΑ ∆Ι∆Α∆/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (ΦΕΚ 4011/18.09.2020 τεύχος Β’) “Καθορισµός οµάδων αυξηµένου 
κινδύνου για σοβαρή λοίµωξη COVID 19. του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθµίσεις για την αντιµετώ̟ιση της 
ανάγκης ̟εριορισµού της διασ̟οράς του κορωνοϊού». 
 
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υ̟οχρεώσεις) και 16 (̟οινική καταδίκη, υ̟οδικία, 
στερητική ή ε̟ικουρική δικαστική συµ̟αράσταση) του Ν.3584/2007.   

 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµ̟ληρώσουν και υ̟οβάλλουν την αίτηση αυτο̟ροσώ̟ως ή ταχυδροµικά 
µε συστηµένη ε̟ιστολή, στα γραφεία της υ̟ηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου 
Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, α̟ευθύνοντας την στο Τµήµα Προσω̟ικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υ̟ηρεσιών ή µε ηλεκτρονικό τρό̟ο (µε την ̟αράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf), α̟ευθείας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της υ̟ηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr (α̟οκλειστικά και µόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά 
χωρίς τη δυνατότητα α̟αντήσεων σε ̟ιθανά ερωτήµατα) α̟ευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσω̟ικού της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών, τηλέφωνα ε̟ικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 
και 2132000472.  
Στην ̟ερί̟τωση α̟οστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την 
ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο φάκελος α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση 
των υ̟οψηφίων, ενώ στην ̟ερί̟τωση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής 
του µε το ο̟οίο θα α̟οστέλλεται η αίτηση του υ̟οψηφίου µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά (µε την 
̟αράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf). 

 
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτηµένη στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και στο διαδικτυακό τό̟ο του 
∆ήµου https://neaionia.gr/prokiryxeis - 

ΑΔΑ: ΩΜΣΘΩΚΥ-ΕΑΘ



                                                                                                       Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να αναζητήσουν το έντυ̟ο της αίτησης καθώς και τις Υ̟εύθυνες ∆ηλώσεις, στο 
∆ηµαρχείο ή στον διαδικτυακό τό̟ο του ∆ήµου https://neaionia.gr/prokiryxeis - 
 
 
Για την ίδια ανακοίνωση ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή µίας µόνο αίτησης. 
 

         Η ̟ροθεσµία υ̟οβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες α̟ό  
18/5/2022 έως και την 27/5/2022. 

 
 

                                                         Νέα Ιωνία, 12/5/2022 
 

                                                    Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                      ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 
 

                                                        ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪ∆ΟΥ  
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