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Βύρωνος 26.1 1.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση Καραολή και Δημητρίου 36-44

Αρ Πρωτ 21487

Βύρωνας 162 33
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ ΣΟΧ 4/2021
Για την πρόσληψη ενός 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Δήμου Βύρωνα
Ο Δήμος Βύρωνα

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός
1
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βύρωνα
που εδρεύει στον Βύρωνα Π Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών 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
Έδρα
Διάρκεια 1 Αριθμός

Κωδικός
θέσης
101

Υπηρεσία

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Βύρωνας

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

Π Ε Κεντρικού

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ

σύμβασης

ατόμων

8 μήνες

Τομέα Αθηνών

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
θέσης
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών
Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή
Μεταλλικών Κατασκευών Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων ή
Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή
Μεταλλουργίας 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 ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα
Τεχνίτης

101

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 υποφήφιοΐα με τα ανωτέρω προσόντα
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
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 η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα
απολυτήριο

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
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 έξι 6 μηνών
απολυτήριο

i

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2
και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Βύρωνα Καραολή και Δημητρίου
33-44 Τ.Κ 16233 Βύρωνας απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
υπόψη κας Α Μαστρανδρέου τηλ επικοινωνίας 2132008682 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
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

