1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Μέσο: . . . . . . . . . Ο ΛΟΓΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/09/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/09/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 6
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

κού πλαισίου που τον/την διέπει για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Ζωής Περίοδος 2021-2022 σύμφωνα με την υπ αριθμ 78812/14-7-2021 ΚΥΑ ΦΕΚ
3116/Β715-7-2021 ΚΥΑ
Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό
υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ Υ1α/Γ.Π.οικ76785 ΦΕΚ 3758/Γ.Β725-10-2017 Υπουργική Απόφαση
Επαγγελματικής

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 21 Σεπτεμβρίου 2021
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ
Ταχ Δ/νση Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 196

Κωδικός
θέσης

Ταχ Κώδικας 19005 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Πληροφορίες Ελένη Χρυσούλα
Τηλέφωνα 22940 67 630
Αριθ Fax 22940 69817
e-mail tetrapolis@marathon.gr
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ un αριθμ ΣΟΧ 1/2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της δράσης
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Περίοδος 2021-2022
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
τυπικά 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
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-Παιδο
κόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων
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
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 ΟΑΕΔτου Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα τελευταίο εδάφιο περ στ παρ 1 άρθρου 40 ΝΠ
ειδικότητα

παιδοκόμων
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μονάδων

Το Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας

Τετραπολις Δήμου Μαραθώνος
103

Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 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.Α715-1-2021 όπως ισχύει
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 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/Γ.Α723-12-2014
4 Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 14 του Ν 4403/2016 ΦΕΚ 125/Τ.Α77-7-2016
5 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4821/2021 Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου
νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις ΦΕΚ
134/Α731-7-2021

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων
ατόμων για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
περίοδος 2021-2022 του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής
και Μουσικής Παιδείας Τετράπολις Δήμου Μαραθώνος που εδρεύει στη Νέα Μάκρη του Δήμου
Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 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
4

4765/2021

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΠΞ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ24Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ηλεκτρονικά tetrapo
lis@marathon.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
εξουσιοδότηση

ακόλουθη διεύθυνση
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας
Τετράπολις Δήμου Μαραθώνος Λ Μαραθώνος 196 Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο Τ.Κ 19005
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Τετράπολις 1ος όροφος υπόψη κας Ελένης Χρυσούλα τηλ επικοινωνίας
2294067630
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και
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
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
με φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 10 ημερών υπο
λογιζομένων ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα
αυτής στο κατάστημα του Δήμου Μαραθώνος και στο δικτυακό τόπο αυτού
www.marathon.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
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου
Μαραθώνος www.marathon.gr β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα
Έντυπα Διαδικασίες —ϋ Διαγωνισμών
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες
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
Έντυπα Διαδικασίες
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες
Διαγωνισμών Φορέων
Ορ Χρόνου ΣΟΧ
των
κατατάσσει
σε
υποψηφίων τους
προσωρινούς
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις
πίνακες κατά κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας βάσει των κριτηρίων
του νόμου όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης
Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή Έργων της παρ 2 του άρθρου 38 του Ν 4765 202
υπογεγραμμένη

παρούσας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Προστασίας

Δήμος

Αλληλεγγύης
Προσχολικής Αγωγής και

Νέα Μάκρη

Μουσικής Παιδείας
Τετράπολις Δήμου
Μαραθώνος
Πα τη στελέχωση των

ενταγμένων στη Δράση
Παιδικών

Αρ!θμος

ατόμων

Άπό την υπογραφή

Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής
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Διάρκεια σύμβασης

Μαραθώνος
Περιφερειακή
Ενότητα
Ανατολικής
Απικής

TE

Βρεφονηπιοκόμων

της σύμβασης έως τη
λήξη του σχολικού
έτους με δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε

1

περίπτωση συνέχισης
του προγράμματος

Βρεφονηπιακών Σταθμών
του δήμου
Ν

Π.Δ.Δ Κοινωνική

Προστασία Αλληλεγγύη
και Παιδεία Η ΕΣΤΙΑ
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Για τη στελέχωση των

ενταγμένων στη Δράση
Παιδικών
Βρεφονηπιακών
Σταθμών
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική

Προστασία Αλληλεγγύη
και Παιδεία Η ΕΣΤΙΑ
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Για τη στελέχωση των

ενταγμένων στη Δράση
Παιδικών
Βρεφονηπιακών
Σταθμών

Νέα Μάκρη

Μαραθώνος

Βοηθών

Από την υπογραφή
της σύμβασης έως τη
λήξη του σχολικού

Περιφερειακή
Ενότητα

Βρεφονηπιοκόμων

έτους με δυνατότητα

Δήμος

ΔΕ

Ανατολικής

ανανέωσης ή
παράτασης σε

Απικής

περίπτωση συνέχισης

Νέα Μάκρη
Δήμος

του προγράμματος
Από την υπογραφή
της σύμβασης έως τη
λήξη του σχολικού

Μαραθώνος

Περιφερειακή
Ενότητα
Ανατολικής
Απικής

ΥΕ

Καθαριότητας

έτους με δυνατότητα

2

1

1

ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

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 θεσμι

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 10-06-2021 το οποίο
περιλαμβάνει ί τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη
διαδικασία επιλογής και ϋ οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1πε/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ιΕΎΕ σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά
με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις 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
Έντυπα Διαδικασίες
Διαγωνισμών φορέων
Ορ Χρόνου ΣΟΧ
Πολίτες
Ο Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Καραγιάννης

