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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ
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ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ

Γλυφάδα 14-9-2020
Αριθ Πρωτ.3429

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ ΣΟΧ 1/2020
γη τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει νο είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ TE ΚΑΙ ΔΕ
Οι

βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέοη εργαοιας η σύμβαση έργου στο δημόσιο
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ουναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων
Ος

Κ.Α.Π.ΠΑ

Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάζεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
ΦΕΚ 28 Α όπως έχουν τροποποιηθε και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάζεις 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 77-2-2019
2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ
87 Α
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Τις διατάζεις του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διο'κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ 54 Α
4 Τις διατάξεις του άρθρου 20 Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ν.4305/2014 ΦΕΚ237/τ
Α 31-10-2014 όπως τροποποιήθηκα και ισχύει
5 Τις διατάζεις του άρθρου δεύτερου ίου Ν 4528/2018 ΦΕΚ 50/τ.Α 716-03-2018
6 Τις διατάζεις του άρθρου 61 του Ν 4674/2020 ΦΕΚ 53/Α 711-3-2020
7 Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α 75/31-3-2020 όπως κυρώθηκε με το Ν.4684/2020
ΦΕΚ 86/Α725-4-2020
8 Την υπ αριθμ 27/5-3-2020 ΑΔΑ:6!5Ψ0ΛΓΦ-5ΒΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική
Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας με θέμα Λήψη απόφασης για αποστολή αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας έτους 2020 βάσει εγγράφου του
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου Προσωπικού έτους 2020
9 Το υπ αριθμ πρωτ οικ 23309/6096/24-3-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας η
προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα προς το Υπουργείο Εσωτερικών
10 Την υπ αριθ πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-07-2020 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ 33/2006
ΠΥΣ Αναστολή διορισμών και προσλή ψεων στο Δημόσιο Τομέα ΦΕΚ 280 Α όπως ισχύει
11 Το υπ αριθμ πρωτ 45678/20-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το ΝΠΔΔ με θέμα Έγκριση πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α α και β βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής
ειδικότητας Παδιατρικής
Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ δικαιολογητικά περίπτωση Δ(1 ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο
16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
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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 απόδειξης εμπειρίας
του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II στοιχείο
16 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ λαμβάνεται υπόψη η
απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα
Ος

πόρους

68/4-8-2020(0ρθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική
Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας με θέμα τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του εν λόγω
νομικού προσώπου έτους 2020
13 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/Β 19.04.2011
14 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας ΦΕΚ 362
Β 17.02.2014 όπως τροποποιήθηκε ΦΕΚ 1868/Β 10.07.2014 και την υπ αριθμ Πρωτ 3102/5.08.2020 βεβαίωση του Προέδρου του
ΝΠΔΔ περί ύπαρξης κενών θέσεων
15 Την υπ αριθμ Πρωτ 3103/5-08-2020 Βεβαίωση του Προϊσταμένου Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόοληυη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης
12 Την υπ αριθμ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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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

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών
που
ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας Κ.Α.Π.ΠΑ
εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας Ν Αττικής και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία τόπο απασχόλησης ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης αριθμού ατόμων Βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ πινακαβ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΖΕΙΖ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης

Κωδικός
θέσης

Τόπος
απασχόλησης

Υπηρεσία
Κοινωνική Αθλητική και
Πολπιοτική Παρέμβαση Δήμου
Γλυφάδας Κ.Α.Π.ΠΑ
Για τους Βρεφικούς
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς
Σταθμούς ίου Δήμου

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Ν.Π.Δ.Δ
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Κοινωνική Δθ\ητική και
Πολιτιστική ΠαρέμβοοΓ Δήμου
Γλυφάδας Κ.Α.Π.ΠΑ
Για τους Βρεφικούς
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ν

Αττικής

•πε ΙΑΤΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ
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ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ν

Αττικής

•TE
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Κοινωνική ΑθΛητική και
Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου
Γλυφάδας Κ.Α.Π.ΠΑ
Για τους Βρεφικούς
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου

Κοινωνική Αθ ητική και
Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου
Γλυφάδας Κ.Α.Π.ΠΑ
Για τους Βρεφικούς
Βρεφονηπιακούς και ne ιδικούς

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ν.Απικής

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ
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Από την υπογραφή
της σύμβασης έως 11
μήνες και όχι αέραν
της 31-7-2021

Από την υπογραφή
της σύμβασης έως 11
μήνες και όχι πέραν

της 31-7-2021

1

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική
υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
3

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ν.Αττικης

υε καθαριότητας
εσοτερικον χορον

Από την υπογραφή
της σύμβασης εως Π
μήνες και όχι πέραν
της 31-7-2021

Από την υπογραφή
της σύμβασης έως 11
μήνες και όχι πέραν
της 31-7-2021

2

2

Σταθμούς του Δήμου

•οι επιλεγεντες/είοες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ
υιπ/γ.π.οικ76785 ΦΕΚ 3758/τ.Β 25 10-2017 Υπουργική Απόφαση
ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

Κωδικός
θέσης

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 υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου m.eleft heriadouiaglvf ada.gr ή
t.gounaridistäglyf ada.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το
Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ και ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του κεφαλαίου Μ 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

Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 και ειδικότερα στην τελευταία
ενότητα του κεφαλαίου II με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ τίτλων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ και βεβαιώσεων
Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Α.Σ.Π.Ε για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική
ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
είτε σε πρωτότυπα
Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην υπ αριθμ Πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΦΕΚ
272/6.2.2017/τ.Β
στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ιι του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019
Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ
τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο και κατά τον
Ανακοινώσεων

Ν.Π.Δ.Δ
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ή

χρόνο πρόσληψης
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ
σήμανση έκδοσης 02-12-2019

με

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Σ0Χ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου m.eleftheriadouiatglYfada.gr ή t.gounaridisia glvfada.gr είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κ.Α.Π.ΠΑ Β Τσιτσάνη Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα
Τ.κ 16675 υπόψη κας Ελευθεριάδου Μαρίας Καίρη Κυριακούλας τηλ επικοινωνίας 210-9602130
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη
με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή 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
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
αποστολής
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Πτυχίο ή δίπλωμα ατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π Σ Ε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότηιας
β Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
ιατρικού επαγγέλματος
γ Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής
δ Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
ε Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αηοδίικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται
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Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεψονηπιοκομίας 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

α

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 ΟΔΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
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
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
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Εφόσον οι θέοεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες με τα ανωτέρω προσόντα
0 ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες 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 τριών 3 ετών
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους/ες 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 ι του
Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών
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Δεν απαιτούνται ειδικιι τυπικά προσόντα άρθρο

5

παρ 2 του Ν 2527/1997

κατηγορίας

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 ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα
αυτής στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς
και στο δικτυακό τόπο αυτού www.glvfada.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 και συγκεκριμένα έως και 25-9-2020
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο του Δήμου Γλυφάδας www.glvfada.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 ΦορέωνΒ Ορ Χρόνου ΣΟΧ
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019 το οποίο περιλαμβάνει Ι οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο αοεπ Σ0Χ.6 σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και

τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και Η 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
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

