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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
   Άνω Λιόσια, 8/6/2021 
   Αριθμ. Πρωτ.: 16043 
   

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 

για την πρόσληψη προσωπικού  
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 

της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής»  
συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας  
(Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Φυλής» 

 
 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
 
 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 

δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει, σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4430/2016.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-6-2010), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-

2014). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 

5. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός 

προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019). 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής (ΦΕΚ 3161/Β΄/30-12-2011), 

όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 6092/Β΄/31-12-2018, ΦΕΚ 859/Β΄/12-3-2019) και ισχύει. 
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7. Τη με αριθμ. πρωτ. 2746/11-7-2016 Πρόσκληση και τη με αριθμ. πρωτ. 3961/30-9-

2016 τροποποίηση αυτής (Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ025, A/A OΠΣ: 1662), της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας (9) 

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – 

Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας». 

8. Το εγκεκριμένο από 13-7-2020 Τεχνικό Δελτίο Πράξης με κωδικό Πράξης MIS (ΟΠΣ): 

5002111. 

9. Την υπ’ αριθμ. 2002/13-7-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 

«Τροποποίηση της Πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και 

Παράρτημα Ρομά) Δήμου Φυλής” με Κωδικό ΟΠΣ 5002111 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020’’». 

10. Την υπ’ αριθμ. 20679/28-7-2020 απόφαση του Δημάρχου Φυλής, με θέμα: «Απόφαση 

υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική 

Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Φυλής” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Φυλής” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002111». 

11. Την υπ’ αριθμ. 149/4-8-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής, 

με θέμα 4ο: «Λήψη απόφασης που αφορά την αποδοχή της απόφασης του 

Περιφερειάρχη Αττικής που είχε ως θέμα την τροποποίηση της Πράξης “Διευρυμένο 

Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά” του Δήμου Φυλής με 

κωδικό ΟΠΣ 5002111 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”». 

12. Την υπ’ αριθμ. 208/5-5-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής, 

με θέμα 2ο: «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για ένα (1) έτος με 

δυνατότητα παράτασης για το διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας, λόγω παράτασης του 

προγράμματος με επιπλέον δύο (2) προσλήψεις (ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών)». 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18828/29-6-2021 βεβαίωση (σε ορθή επανάληψη) του 

Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής περί 

ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.  

 

Ανακοινώνει 
 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο 
Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Φυλής», στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», Άξονας 
Προτεραιότητας (9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», στο Δήμο 
Φυλής, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής, 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): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

100 

Δήμος Φυλής 
(Για τη στελέχωση του 
ενταγμένου στη Δράση 
Διευρυμένου Κέντρου 
Κοινότητας (Κεντρικής 

Δομής και 
Παραρτήματος Ρομά) 

Άνω Λιόσια 
Περιφερειακή 

Ενότητα 
Δυτικής 
Αττικής 

ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

Από την υπογραφή 
της σύμβασης μέχρι 
δώδεκα (12) μήνες 

με ανανέωση ή 
παράταση έως τη 
λήξη της Πράξης 

2 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  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 ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, 
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η 
οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης 
στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους 
από την έκδοσή της. 

 
 

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

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  
 
Δήμος Φυλής, Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ. 13341, Άνω Λιόσια, απευθύνοντάς την στη 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κυρίας 
Κοντούλα Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132042703, 2132042745). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
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χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φυλής και στο 
δικτυακό τόπο αυτού (www.fyli.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 
της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη 
εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα,  

                    ήτοι από 10/9/2021 έως 20/9/2021. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο 
της υπηρεσίας μας (www.fyli.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – 
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και 
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – 
Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

 

 
 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 
 
 
 
               ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ 


