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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 31/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ Πρωτ 15852
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/νση Καραολή και Δημητρίου 36-44 Βύρωνας 162 33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υττ αριθμ ΣΟΧ 2/2020
Για την πρόσληψη οκτώ 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

του Δήμου Βύρωνα έναντι αντιτίμου
Ο Δήμος Βύρωνα

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά

οκτώ 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου του Δήμου Βύρωνα που εδρεύει στον Βύρωνα Ν Απικής έναντι αντιτίμου

και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης

αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑΑ 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

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Για τις ανάγκες
του Δημοτικού

Κολυμβητηρίου

ΒΥΡΩΝΑΣ
Ν Αττικής

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
Κ.Φ.Α

ειδικότητας
Κολύμβησης

Δίπλωμα
Ναυαγοσώστη

8 μήνες 2

102

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Για τις ανάγκες
του Δημοτικού

ΚολιιιιΙίητηηίοιΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ
Ν Αττικής

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
ΣΤΡΙΩΝ 8 μήνες 6

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός

θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα

τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

101

α Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας

Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΕΑ.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής Π Σ Ε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β Αδεια Ναυαγοσώστη Λιμενικής Αρχής ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό

Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από
οικεία Λιμενική Αρχή

102

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο

τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι

και το 1980 Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή ισοδύναμος απολυτήριος

τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι/ες της ειδικότητας με κωδικό απασχόλησης 1 01 πρέπει να είναι ηλικίας

από 18 έως 45 ετών
Οι υποψήφιοι/ες της ειδικότητας με κωδικό απασχόλησης 102 πρέπει να-είναι ηλικίας

από 18 έως 65 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου idox@dimosbyrona.gr εντός προθεσμίας δέκα 10 ημερολογιακών

ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

και 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
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
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