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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υττ αριθ ΣΟΧ 1/2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Περίοδος 2021 2022

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΟ ΝΠΔΔΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

Ανακοινώνει
Τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκατεσσάρων

1 4 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής περίοδος 2021-2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΝοτίουΤομέα 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
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή

θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους Αξία τοποθέτησης νουςηθΓ σύμφωνα με τους εν
γένει κανόνεςτου θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει για την υλοποίηση της δράσης
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Περίοδος 2021 2022 σύμφωνα

με την υπ αριθμ 7881 2/1 4-7-2021 ΚΥΑ ΦΕΚ 31 1 6/Β71 5-7-2021 ΚΥΑ
Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα πιστοποιητικό

υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ Υ1 α/Γ.Π.οικ.76785 ΦΕΚ 3758/τ.Β725-1 0
201 7 Υπουργική Απόφαση

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης

Κωδικός
θέσης

τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
ΠΧΕ.)ΤΈΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμαΤΕΙ 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

102

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπι
οκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκό
μων 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 Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων^τ^ίστο^χο-ιπυχί ή δίπλωμα ή*ι«ολυτήριος τίτλος
των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ήΤεχνι
κού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ήΤεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής

Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή Ν 3475/2006
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 1 8 έως 65 ετών

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση

με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς

πλήρωση θέσεων

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

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 Ειδικέςπεριπτώσεις απόδειξης εμπειρίαςτου Παραρτήματος ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
I στοιχείοΐ 2 Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά
στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ βλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

II ενότητα Ε υποενότητα ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας όπου απαιτείται

προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση όύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτημα καθόσον
η βεβαίωση προϋπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
θ-ΕΦΚΑ έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα ως προς την ειδικότητα σύμφωνα με

το υπΌριθμ 8657/1 2-1 2020 έγγραφο του Τμήματος Ασφάλισης Μισθωτώντου β-ΕΦΚΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά
είτε ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης
1 0-6-2021 δικαιολογητικά σύμφωνα μετο οριζόμενα στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΤΓΓ

ΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου I του ανωτέρω Παραρτήματος
εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν 1 599/1 986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

I ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό κατά περίπτωση

έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά 3ί·.ΐ5(>ϊ$.£ά53ϋηιου.αι είτε ταχυδρομικά

με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου Θουκυδίδου 73 Τ.Κ 1 7455 Άλιμος υπόψη κ
Δ Μανιόπουλου τηλεπικοινωνίας 21 0 9836 648 εσωτ.226
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής

και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεωνταχυδρομικώςτο 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 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 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 ΤΕ 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 1 0 ημερών

υπολογιζόμενων ημερολογιακά και αρχίζει απότην επόμενη ημέρα τηςτελευταίας
δημοσίευσηςτης παρούσας σε τοπικές εφημερίδεςήτηςανάρτησήςτης στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας στα παραρτήματα και στο δικτυακό τόπο αυτής νι/νννν.ά53ΐΐΓηου.αι
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αλίμου καθώς
και στο δικτυακό τόπο αυτού νννννν.3ΐίηηο5.αον.α.Γ στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία 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 ννννν/.3$βρ.α,Γ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή Πολίτες 3 Έντυπα Διαδικασίες 3 Διαγωνισμών Φορέων 3 Ορ Χρόνου ΣΟΧ β
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση ν/νΛν.κθρ.αον.αΓ απ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι 3 Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές 3 ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες 3 Έντυπα

Διαδικασίες 3 Διαγωνισμών Φορέων 3 Ορ Χρόνου ΣΟΧ
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα ανακοινώσεων

Συμβάσεων εργασίαςΟρισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 1 0-06
2021 το οποίο περιλαμβάνει ί τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή

των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ίί οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό κατά περίπτωση έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή
έντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά μετα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξηςτων υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές

ρυθμίσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό

μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ ν\ννν.35θρ.ατ και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομήςπου ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή Κεντρική

σελίδα Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥΝΠΔΔ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
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