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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 09/09/2019
ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ Αρ Πρωτ 21795
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση Καραολή και Δημητρίου 36-44 Βύρωνας 162 33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υττ αριθμ ΣΟΧ 3/2019
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας

ορισμένου χρόνου νια την υλοποίηση της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Περίοδος 2019-2020 συγχρηματοδοτούμενη
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά

πέντε 5 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Περίοδος 2019-2020 στο Δήμο Βύρωνα που

εδρεύει στο Βύρωνα Ν 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

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης
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•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 εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει

για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής Περίοδος 2019-2020),σύμφωνα με την υπ'αριθμ 57382/30-05-201 9 ΚΥΑ

ΦΕΚ2119Β706-06-2019
Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα

πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ Υ1α/Γ.Π.οικ76785 ΦΕΚ 3758/τ
Β725-10-2017 Υπουργική Απόφαση

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός

θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

101

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
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Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπι
οκόμων Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκό
μων ή Βοηθών Βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων

Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών

Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών

με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας 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 Σχολής

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής

Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔτου Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

του Δήμου Βύρωνα οδός Καραολή Δημητρίου αριθ 36-44 αρμόδια υπάλληλος
κ Μαστρανδρέου Αργυρώ εντός προθεσμίας δέκα 10 ημερολογιακών ημερών που
αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

του Δήμου Βύρωνα εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης

στις εφημερίδες § 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης

12.02.2019 το οποίο περιλαμβάνει ί οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 σε συνδυασμό με επισημάνσεις

σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ϋ τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται για 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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
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