
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σχηματάρι, 16/2/2023
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                         
Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Α.Π.Η. – 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -                                                                
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2023

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την  υλοποίηση της δράσης 

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και

ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

της χρονικής περιόδου 2022-2023»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με
αναπηρία,  σε  υπηρεσίες  δημιουργικής  απασχόλησης της  χρονικής  περιόδου2022-2023»,στοΝ.Π.Δ.Δ.«ΚΑΠΗ-  ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ-  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»,  που  εδρεύειστον  Άγιο  Θωμά Βοιωτίας  της  Περιφερειακής Ενότητας  Βοιωτίας,  και  συγκεκριμένα  του εξής,  ανά  υπηρεσία,  έδρα
υπηρεσίας, 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)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101

 Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

(Για τη στελέχωση του ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ)

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

**ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

*Από την υπογραφή της
σύμβασης έως 31-8-2023, με

δυνατότηταανανέωσης ή
παράτασης  σε περίπτωση

συνέχισης της δράσης

1

102

 Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

(Για τη στελέχωση του ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ)

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

**ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

*Από την υπογραφή της
σύμβασης έως 31-8-2023, με

δυνατότηταανανέωσης ή
παράτασης  σε περίπτωση

συνέχισης της δράσης

2

103

Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 

(Για τη στελέχωση του ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

**ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(εσωτερικών  χώρων )

*Από την υπογραφή της
σύμβασης έως 31-8-2023, με

δυνατότηταανανέωσης ή
παράτασης  σε περίπτωση

συνέχισης της δράσης

1

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 (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  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.

102

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας   Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων  ή  Βοηθών  Βρεφοκόμων  ή  Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων  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 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.

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το
εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ήΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την

υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (npdd@tanagra.gr),είτεαυτοπροσώπως, 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. « ΚΑΠΗ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»  Δ/νση : ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Τ.Κ. 32009 υπόψη
Κας Αλλάγιάννη Ελένης τηλ. 2262351103-150

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.

ΑΔΑ: 6ΗΘΛΟΚ9Λ-Π03



Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, 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 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. 
     Επίσης ολόκληρη η προκήρυξη  (ΑΔΑ:  6ΗΘΛΟΚ9Λ-Π03), έντυπα αιτήσεων, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων (βλέπε «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου(ΣΟΧ)»), μπορούν να αναζητηθούν & μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.tanagra.gr, μέσω των γραφείων της υπηρεσίας μας
και στα παραρτήματα αυτής καθώς και στο κατάστημα του Δήμου του Δήμου Τανάγρας.

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  ανάρτησήςτης  στο  κατάστημα  της  υπηρεσίας  μας,  ,  στα  παραρτήματα  αυτής,  καθώς  και  στο
κατάστηματου Δήμου Τανάγραςκαι στον διαδικτυακό του τόπο( www.tanagra.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. 
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20/2/2023 Έως και 1/3/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

http://www.aliartos.gov.gr/

	Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

		2023-02-16T12:59:23+0200
	InDigital S.A.




