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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ ΣΟΧ 2/2019
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Περίοδος 2019-2020
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ

Έχοντας υπόψη
L Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης

ΦΕΚ28 Α όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 25 του Ν 4440/2016
ΦΕΚ 224 Α και του άρθρου 64 του Ν 4590/2019 ΦΕΚ 17/τ Α 717/02/2019

2 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά
της ΦΕΚ 87 Α όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ 54 Α
4 Τις διατάξεις του Ν 4314/2014 α Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική

περίοδο 2014-2020 Ρ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού KorvoßouAiou 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 723-12-2014

5 Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν 4403/2016 ΦΕΚ 125/τ Α 7-7-2016
6 Τη ν κ Υ Α υπ αριθ 57382/30-05-2019 Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής
της Δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2019-2020 συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
ΦΕΚ 2U9/T.B 706-06-2019

7 Την Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Ε.Ε.Τ A.A Α.Ε προς τους φορείς δομές για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο πλαίσιο

της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2019-2020
8 Την υπ αριθ πρωτ 6451/07-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Ε Ε Τ A.A Α Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής έτους 2019-2020 προς τους ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης
9 Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο φορέων ανά Δήμο που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο
της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»Έτους 2019-2020 κατόπιν της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α νια το Δήμο Δομής Δήμος Γλυφάδας Φορέας Κοινωνική
Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας Νομός Αττικής Περιφέρεια Αττικής
10 Την υπ αριθ πρωτ 3490 01-07-2018 ΑΔΑ:ΨΒΓ Υ465ΧΙ8-ΧΝΔ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με θέμα Ένταξη της Πράξης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
2019-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5046055 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση 2014-2020
11 Την υπ αριθ πρωτ 2310/19-07-2019 ΑΔΑ:ΩΛΣΝ7Λ7-007 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα Ένταξη της Πράξης
ΟΠΣ 5047191 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020
12 Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων κατά αύξουσα σειρά κωδικού ανά δήμο αιτούσας κατόπιν της υπ αριθ.πρωτ.:6451/07-Ο6
2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε προς
τους Ωφελούμενους για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
περιόδου 2019-2020 για το Δήμο Γλυφάδας
13 Την υπ αριθ 103/29-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Δήμου Γλυφάδας με θέμα Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δήμου Γλυφάδας έτους 2019 για τη συμμετοχή του Νομικού

Προσώπου στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής βάσει εγγράφου του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019
14 Τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Γλυφάδας και σύσταση Νέου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία
Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας και διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ»(ΦΕΚ 637/Ι.Β719-04-2011

15 Τον Οργανισμό Εσωτερικής γπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας όπως
ισχύει ΦΕΚ 362 τ.Β 17-02-2014 και την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ ΦΕΚ 5621/τ.Β 14-12-2018
16 Την υπ αριθ 14/24-01-2019 ΑΔΑ Ω1ΛΛΜ0ΛΓΦ-13Θ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δήμου Γλυφάδας με θέμα 13ο Ίδρυση και Λειτουργία νέου Δημοτικού Βρεφικού σταθμού
17 Την υπ αριθ πρωτ 3933/26-08-2019 βεβαίωση του Προέδρου του ΝΠΔΔ του Δήμου Γλυφάδας περί ύπαρξης πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης
18 Τη με αρ πρ 15761/2019//1/2019 έγκριση Ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
19 Τη με αρ πρ 3833/6-8-2019 Ανακοίνωση

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα 9 ατόμων νια την υλοποίηση
της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ περιόδου 2019-2020 στο Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική
Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας με διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ που εδρεύει στη Γλυφάδα και
συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ πίνακα Α με τα

αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ πίνακα Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά ηΛαΛ θέσης

ΚΟΔΜΟΣ

ΘΕΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ΑΤΟΜΩΝ

100

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΓΛγΦΑΔΑΣ ΜΕ

λ.τ Κ.Α.Π.ΠΑ
Για ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ

δομον τον Βρεφονηπιακών και
Παιδικών Σταθμον

ΔΗΜΟΣ
ΓΛγΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ν αττικής

ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης και

έως
31-08-2020

με δυνατότητα
ανανέωσης ή

παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

4

101

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
HE Δ.Τ Κ.Α.Π.ΠΑ
Για τη λειτουργια τον

δομον τον Βρεφονηπιακών και

Παιδικών Σταθμον

ΔΗΜΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

μ αττικής

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

•Από την υπογραφή
της σύμβασης και

έως
31-08-2020

με δυνατότητα
ανανέωσης ή

παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ
Υπηρεσία Εδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ΑΤΟΜΩΝ

102

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
με δ.τ κ.α.π.πα
Για τη λειτουργία τον

δομον τον Βρεφονηπιακών και

Παιδικών Σταθμών

ΔΗΜΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ν αττκηζ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

•Από την υπογραφή
της σύμβασης και

έως
31-08-2020

με δυνατότητα
ανανέωσης ή

παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

1

103

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΓΛγΦΑΔΑΣ
ΜΕ Δ.Τ Κ.Α.Π.ΠΑ
ίΠίΛ TU ACITfWDMA TAU1 ΙΑ In At 1 I UY Kr ΙΑ I UN

δομον των Βρεφονηπιακών και

Παιδικών Σταθμών

ΔΗΜΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ν.αττικηι

γΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΣΤΡΙΩΝ εςοτ χορών

Από την υπογραφή
της σύμβασης και

έως
31-08-2020

με δυνατότητα
ανανέωσης ή

ππηήτπππΓ πρ

περίπτωση συνέχισης
του προγράμματος

2

•ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες
σε κατόχους Αξία τοποθέτησης voucher σύμφωνα με τους ενγένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/τηνδιέπει
νια την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Περίοδος 2019-2020 σύμφωνα με
την υπ αριθ 57382/30-05-2019 ΚΥΑ ΦΕΚ 2119Λ.Β7 06-06-2019

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ
γΐα/Γ.Π.οικ76785 ΦΕΚ 3758/τ.Β 25-1Ο-2017 Υπουργική Απόφαση

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

Κωδικός θέσης

100

101

102

103

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά λ τυχόν πρόσθετα προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής 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

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων
ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή
Προσχολικής Αγωγής ΔροστηριοτήτωΥ Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή
Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
ή Βοηθών Γενικής ΒρεφονηπιοκομΙας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης Αρχιμάγειρας chef ή αντίστοιχο πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης OTEK του τμήματος τον β.δ 151/1971 ΦΕΚ 52Αι Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου
σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ Γυμνασίου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ It ΝΜΟΥΡΜΧι

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο μ το ανωτέρω προσόντα

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υκοφήψΜ με το ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή νια
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΜΑ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣί

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν Δ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα άρθρο 5 παρ 2 του Ν.2257/1997
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Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ TE
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς
πλήρωση θέσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

100,101 102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις
οπόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ

λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

103

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο 16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ βλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ενότητα Ε υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 12-02-2019 δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος εκτός από την Υπεύθυνη

Δήλωση του ν 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στοιχείο 2 του

Παραρτήματος αυτού
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας α.ς.π.ε για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική
ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικάείτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
είτε σε πρωτότυπα

• Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 12-02-2019 και ειδικότερα στην τελευταία

ενότητα του Κεφαλαίου II με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται

στην υπ αριθ Πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/ΟΙΚ3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΦΕΚ

2 72/6.2 20 1 7/1 Β στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου II του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 12-02-2019
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με
σήμανση έκδοσης 12-02-2019
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Σ0Χ.6 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
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑ.Π.ΠΑ Β Τσιτοάνη Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα

Τ κ 16675 υπόψη κας Ελευθεριάδου Μαρίας ή κας Καΐρη Κυριακούλας τηλ επικοινωνίας 210-9602130
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 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
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού TE ή ΔΕ ή ΥΕ Η σώρευση

θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία Κατ εξαίρεση σώρευση θέσεων
δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας

ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος
της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων

κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που επιδιώκει
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα

παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Γλυφάδας 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 και συγκεκριμένα έως και 23-9-2019
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση 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

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 12.02.2019 το οποίο περιλαμβάνει I οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο ασεπΣΟΧ.6 σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και II τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται νια την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ www asep.gr και συγκεκριμένα μέσω της
ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή Κεντρική σελίδα Πολίτες
Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΒΕΤΣΟΒΠΉΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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