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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΙ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 3/2020 ΠΕ ΑΡ.ΠΡΠΤ 1 1 ι a i ι 08-2020
ΠΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δρόσης

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020-2021
Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας Τετράπολις Δήμου Μαραθώνος
έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2 1 90 1 994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης

ΦΕΚ 28 Α όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 25 του Ν 4440/2016
ΦΕΚ 224/Α 72-1 2-201 6 και του άρθρου 64 Ν 4590/201 9 ΦΕΚ 1 7/Α 77-2-20 19

Ανακοινώνει Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο 2 ατόμων για την υλοποίηση

της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ έτους 2020-2021 στο Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής

Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας Τετρόπολις Δήμου Μαραθώνος που εδρεύει στη
Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος Νομού 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
Κωδικός Εδρα Αριθμός
θέσης Υπηρεσία υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης ατόμων
101 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Νέα Μάκρη ΔΕ Άπό την υπογραφή 2

Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βρεφονηπιοκόμων της σύμβασης
και Μουσικής Παιδείας Τετράπολις Μαροθωνος κσι με διάρκεια ισόχρονη

Για τη στελέχωση των ενταγμένων Ν Αττικής με τη διάρκεια
στη Δρόση Ποιδικών του προγράμματος

Βρεφονηπιακών Σταθμών του δήμου ήτοι έωτ 31-7-2021
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας δομη 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 2020-2021 σύμφωνα με την υπ
αριθμ 71 383/8-7-2020 ΚΥΑ ΦΕΚ 2774/Β 78-7-2020

Οι επιλεγέντες επιλεγείσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την
υπ αριθμ Υ1 αΤ.Π.οικ76785 ΦΕΚ 3758/τ.Β 725-10-201 7 Υπουργική Απόφαση
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο οσεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tetrapollsiSimarathon.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας Τετράπολις Λ Μαραθώνος 1 96
Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τ.Κ 19005 απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Τετράπολις υπόψη κας Ελένης Χρυσούλα τηλ επικοινωνίας 2294067630
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάοη την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος
μετά την αηοοφράγιοή του εηισυνόπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με
φυσική υπογραφή Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 1 0 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 Μοραθωνος και στο δικτυακό τόπο αυτού www.ma
rathon.gr εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ανωτέρω προθεομία λήγει με την παρέλευση

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο ε ξαιρετέα 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 δικτυακό τόπο του Δήμου Μαραθώνος www.marathon.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
οτην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω της διοδρομής Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν οτην κεντρική οελίδα του δικτυακού τόηου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβοοη στα έντυπα μέσω της διαδρομής
Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ.Χρονου ΣΟΧ
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