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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ un αριθ ΣΟΧ 1/2021 ΑΔΑ ΩΗΙΤΟΛΕΑ-ΘΘΝ

κατόπιν της αριθ πρ 16591/2021/1/2021/25.10.2021 έγκρισης ΑΣΕΠ

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

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά δέκα 10 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής

και Επαγγελματικής Ζωής περίοδος 2021-2022 του Οργανισμού
Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού
της Περιφερειακής Ενότητας 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

Κωδικός
Υπηρεσία

θέσης

ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης
Αριθμός

Ν Π Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΑΦΝΗΙ-ΥΜΗΤΓΟΥ

για τη στελέχωση των

Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών

Δάφνης-Υμηττού

Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

για τη στελέχωση των

Παιδικών και

Βρεφονηπιακών Σταθμών

Δάφνης-Υμηττού

Εδρα υπηρεσίας

ΥΜΗΤΤΟΣ

Π.Ε Κεντρικού

Τομέα Αθηνών

ΥΜΗΤΤΟΣ

Π.Ε Κεντρικού

Τομέα Αθηνών

ΥΜΗΤΤΟΣ

Π.Ε Κεντρικού
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Ειδικότητα

ΤΕ Διοικητικού

Οικονομικού

ΔΕ Βοηθών

Βρεφονηπιο

κόμων

ΔΕ Μαγείρων

Μαγειρισσών

Διάρκεια σύμβασης

Από την υπογραφή της

σύμβασης έως τη λήξη

του σχολικού έτους

με δυνατότητα ανανέωσης

ή παράτασης σε περίπτωση

συνέχισης του

προγράμματος

•Από την υπογραφή της

σύμβασης έως τη λήξη

του σχολικού έτους

με δυνατότητα ανανέωσης

ή παράτασης σε περίπτωση

συνέχισης του

προγράμματος

Από την υπογραφή της

σύμβασης έως τη λήξη

του σχολικού έτους

με δυνατότητα ανανέωσης

ή παράτασης σε περίπτωση

συνέχισης του

προγράμματος

ατόμων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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 2021-2022 σύμφωνα με την υπ αριθμ 78812 14-7-2021 ΚΥΑ

ΦΕΚ 3116/Β715-7-2021 ΚΥΑ

Οι επιλεγέντε/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον

Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ Υ1α/Γ.Π.οικ.76785
ΦΕΚ 3758 τ.Β 25 10-2017 Υπουργική Απόφαση

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός Τίτλος σπουδών και

θέσης λοιπό απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής ΠΣΕ ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ

ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
β Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί επεξεργασίας κειμένων
ϋ υπολογιστικών φύλλων και iii υπηρεσιών διαδικτύου

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφο
νηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονη
πιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων 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

101

103

102

Κωδικός Τίτλος σπουδών και

θέσης λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 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
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 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

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

τρσαξίου 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 1 970 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
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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕΛ£ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 10X2 και να την υποβάλουν

μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε κατόπιν ραντεβού αυτοπροσώπως
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ Παλαιό

Δημαρχείο Υμηττού Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ 17237 απευθύνοντας
την στο υπόψη κ Καμάτσου Ιωάννη και κα Αργιανά Μαριλένα τηλ επικοινωνίας

2132037853 και 2132037868

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 επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής

συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας

μόνο κατηγορίας προσωπικού TE ή ΔΕ 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

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
10 ημερών υπολογιζόμενων ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα

της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτη
σής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα αυτής στο χώρο

ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δάφνης Υμηττού και στο

διαδικτυακό τόπο αυτού www.dafni-ymlttos.gov.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 δικτυακό

τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών
Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ β 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 Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων τους κατατάσσει

σε προσωρινούς πίνακες κατά κατηγορία κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα
σειρά βαθμολογίας βάσει των κριτηρίων του νόμου όπως αναλυτικά αναφέρονται
στο Παράρτημα της ανακοίνωσης Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει της οποίας

θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου πραγματοποιείται ως εξής

1 Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα
της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά Α Β επικουρίας κ,ο.κ

2 Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα κύρια ή

επικουρικά γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που

συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κρπήρια κατάταξης χρόνος ανεργίας
πολυτεκνική ιδιότητα τριτεκνική ιδιότητα μονογονεϊκή ιδιότητα αριθμός ανήλικων
τέκνων βαθμός τίτλου σπουδών διδακτορικό δίπλωμα αυτοτελής μεταπτυχιακός

τίτλος ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου integrated
master δεύτερος τίτλος σπουδών εμπειρία αναπηρία υποψηφίου αναπηρία
συγγενικού ατόμου

3 Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
χρόνος ανεργίας και αν αυτές συμπίπτουν αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες

στο δεύτερο κριτήριο πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
και ούτω καθεξής Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν προηγείται ο μεγαλύτερος

στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα

τα παραπάνω κρπήρια η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση

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 όρθρου 38 του Ν.4765/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των

πινάκων κατάταξης των υποψηφίων Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου

ή κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των

υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα ενώ απολύονται οι υποψήφιοι
που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης Οι απολυόμενοι λαμβάνουν

τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα
της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται

με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα

της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης

των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων

απασχολούνται για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα
και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με
σήμανση έκδοσης 10-06-2021 το οποίο περιλαμβάνει I τα δικαιολογητικό
που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία

επιλογής και II οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης

με κωδικό κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ TE ή ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ 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 καθώς και στο Ειδικό Παράρτημα
Α(1 Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 31-8-2021 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

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Δάφνης-Υμηττού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

http://www.innews.gr
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