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ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (με δίμηνες συμβάσεις ). 

Ο Δήμαρχος Διονύσου Αττικής, ανακοινώνει, ύστερα από την υπ΄ αρίθμ 176/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, που εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθμ 

33234/30070/09-09-2011), απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Περιφέρειας  Αττικής  :  

Την πρόσληψη, για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του 

Δήμου Διονύσου, έκτακτου εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδαφ. ι.ε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 

234/Α/28-12-2009), τις διατάξεις  του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως  τροποποιήθηκε 

και  συμπληρώθηκε με  τις  διατάξεις  του άρθρου 20 του  

Ν 2738 /1999  , τις  διατάξεις  των  Π.Δ. 37α / 1987, 22/1990 και 50/2001 

“καθορισμός των προσόντων διορισμού”, για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία 

πρόσληψης με πλήρες ωράριο εργασίας ήτοι: επτά (7) θέσεις ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων και 

Δέκα (7) θέσεις ΔΕ 8 βοηθών βρεφονηπιοκόμων. 

  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ: 

1. Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1990`. 

2.  Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Τπαλληλικού κώδικα 

(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη της 

εξαίρεσης. Οι υποψήφιοι σε αυτή την περίπτωση να έχουν την προϋπόθεση 



να έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί 

έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο(Ν. 2207/94 άρθρο 4 παρ. 6). 

Β. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ 

       1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΣΕ) 

           ΚΛΑΔΟ: ΣΕ9 βρεφονηπιοκόμων, θέσεις (07) 

           ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής 

Αγωγής ΣΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

πουδών Επιλογής (Π..Ε) ΣΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ή δίπλωμα ΣΕΙ ή Προγραμμάτων πουδών Επιλογής 

(Π..Ε.) ΣΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

       2. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΔΕ) 

            ΚΛΑΔΟ ΔΕ8 βοηθών βρεφονηπιοκόμων.(07) 

             ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής 

Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών 

Πρόνοιας ή Κοινωνικών Υροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής 

Ημερήσιας Υροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 

μονάδων: ΙΕΚ ή Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 

Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Σεχνικού      Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικής 

Επαγγελματικής χολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή χολής 

Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας.   

Γ. 1.Οι υποψήφιοι πρέπει να  προσκομίσουν αντίγραφο της 

 Αστυνομικής τους  ταυτότητας. 

     2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 



 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε προθεσμία 10 ημερών από την 

επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα 

γραφεία του Δήμου, Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Άγιος Στέφανος, 

14565.  

                                                                                                 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ 

 

ΔΙΟΝΤΙΟ  ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ 

 


