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          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2016 

 

Πρόσληψης µίας ( 1  ) θέσεως µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου   

του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδροµάνα του  

∆ήµου ∆εσκάτης, που εδρεύει στη ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Tην παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. 

2. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./117/16847/28-7-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής 

της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο 

∆ηµόσιο Τοµέα» (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει. 

3. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 63/τ.Β/18-1-2013) του ΝΠ∆∆. 

 

                                           Η Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ανακοινώνει: 

 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός ( 1 ) 

ατόµου για την υλοποίηση της πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», 

στο πλαίσιο  Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, στο Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδροµάνα» του ∆ήµου ∆εσκάτης, που εδρεύει στον ∆ήµο ∆εσκάτης   

Ν. Γρεβενών, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, 

αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Παιδείας 

ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ» 
του ∆ήµου ∆εσκάτης 

 
( Για τη στελέχωση των 

δοµών  «Κ∆ΑΠ ∆εσκάτης» 
και «Κ∆ΑΠ Καρπερού» )  

 

∆ήµος 
∆εσκάτης 

ΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Από την υπογραφή 
της σύµβασης έως  

   31-08-2017                 
µε δυνατότητα 
ανανέωσης  

ή παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 

της πράξης 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 

1. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 
Πολυµέσων ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και 
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και  στην 
Οικονοµία ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε κατεύθυνση ∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ή 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. µε κατευθύνσεις α) Μηχανικοί ∆ικτύων Τ.Ε. και β) 
Μηχανικοί Λογισµικού Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. µε εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ  ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή 
αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ  ή  Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο  κατά 
περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 

 
 

               Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας µας, στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ "ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ"» ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, Ανδροµάνας 2, Τ.Κ. 51200 ∆εσκάτη Ν. 

Γρεβενών, υπόψιν κας Κουλούσιου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 24623 51122)  

εντός  προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης 

της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο 

ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της 

δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). 

Από: 24/11/2016 έως 05/12/2016.                                                                                          

                                                                                  

                                                                                                 Η Πρόεδρος του ∆Σ 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                     Στάθη Σοφία 
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