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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 22/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ Πρωτ 19792
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση Καραολή και Δημητρίου 36-44
Βύρωνας 162 33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ ΣΟΧ 4/2020
Ο Δήμος Βύρωνα

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός 1

ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό
Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα Υποέργο
2 Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Αττική 2014 2020 Άξονας Προτεραιότητας 9 στο Δήμο Βύρωνα
που εδρεύει στο Βύρωνα Ν Αττικής και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑΑ με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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
πι ιρΛπττήι π πλλπΛπττπί πντίίττηινηί ΡίΛικτντητπί
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΤΕΚ του τμήματος του
β.δ 151/1971 ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών
υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ Γυμνασίου

ΠΡΟΣΟΝΤΑΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α

με τα ανωτέρω προσόντα
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης

τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής

της αλλοδαπής
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α

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 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 3 ετών
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α

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 281 7/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου idox@dimosbyrona.gr 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 και στο δικτυακό τόπο αυτού https
dimosbyrona.gr εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες § 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994
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