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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ.2/2017 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28Α), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν 

3. Την υπ’ αρίθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/22-10-2001) Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας που αφορά στις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις 
του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), 
Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού 
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 

4. Την υπ’ αρίθμ. 216/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (ΑΔΑ: 7Η8ΘΩΞΝ-ΑΥΦ) 
5. Την υπ’ αρίθμ. 7923/24.11.2017 Βεβαίωση του Προϊσταμένου των Οικ. Υπηρεσιών. 
6. Την υπ’ αρίθμ. 5122/23-5-2017 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση 

πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» έτους 2017-2018 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4415 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6.9.2016) που αφορά σε 
συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» 

8. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) για το Δήμο 
Πόρου περιόδου 2017-2018 από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ 

9. Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις 
προσωπικού ΙΔΟΧ και σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και το υπ’ αρίθμ.10836/4043/9.2.2017 
εγγράφου της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής περί Προγραμματισμού Προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2017 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  
 
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πόρου για την κάλυψη των αναγκών 
υλοποίησης Πράξης στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018, διάρκειας από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και 31.8.2018, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, που εδρεύει στο Δήμο Πόρου και 
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (ανά κωδικό θέσης) 
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1 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
μέχρι 31.8.2018 
με δυνατότητα 
ανανέωσης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράμματος 

Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγού Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής ή Επιστημών 
Εκπαίδευσης και Αγωγής ή 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
Σε περίπτωση μη  υποβολής 
αιτήσεων με τα ανωτέρω πτυχία 
εναλλακτικά γίνονται δεκτά και Πτυχία 
ΑΕΙ ή δίπλωμα Παιδαγωγικού 
τμήματος Νηπιαγωγών ή 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης ή Επιστημών της  
Εκπαίδευσης στην Προσχολική 
Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών 
ή Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού 
Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ  ή 
Ειδικής Αγωγής ή Ψυχολογίας ή 
Φιλολογίας ή Ιστορίας ή 
Αρχαιολογίας 
 

Οι υποψήφιοι-ιες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 
ετών. 

Βαθμολογούμενα κριτήρια 
 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ  
5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ   
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
8. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%  
9. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  

Εντοπιότητα 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται ανά κωδικό θέσης,  
ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πόρου, ο οποίος αριθμεί πληθυσμό μικρότερο των 
10.000 κατοίκων. 

 
 

 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν υποχρεωτικώς τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση. (Χορηγείται σχετικό υπόδειγμα) 



2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, 

απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι 
κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). Εάν ο βαθμός πτυχίου δεν αναγράφεται 
στον τίτλο σπουδών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της σχολής 
όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής 
απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοσης τελευταίου 6μήνου) και σε 
περίπτωση πολυτεκνίας ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας και το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό ΑΣΠΕ. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι α) τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην αίτησή μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα για την επιδιωκόμενη θέση, β) δεν έχω κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 8 
του Υπαλληλικού κώδικα. (Χορηγείται το σχετικό υπόδειγμα) 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι στο πρόσωπό 
τους δεν συντρέχουν τα κωλύματα των ΠΔ 164/2004 και 180/2004. (Χορηγείται 
υπόδειγμα) 

7. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. 
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/ενασχόλησης με το αντικείμενο από τον ασφαλιστικό φορέα 

και βεβαίωση εργοδότη εάν δεν προκύπτει επαρκώς η ειδικότητα εργασίας. Γίνεται 
δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες 
σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα ή σε Δημοτικές ή Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση 
θέσεων. 
 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, Πλατεία Καραμάνου, Τ.Κ.18020 Πόρος,              Ν. Αττικής,   
απευθύνοντάς την  στο  Γραφείο  Προσωπικού, υπόψιν κας Α. Μανωλοπούλου  (τηλ. 
επικοινωνίας: 2298320515 & 2298320500).  
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. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής  ή της ανάρτησής της στο χώρο των 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πόρου, 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, των υπευθύνων 
δηλώσεων καθώς και την προκήρυξη: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) 
στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Πόρου www.poros.gr  . 

 

Επιλογή – Ανάρτηση Πινάκων – Υποβολή Ενστάσεων 

Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί 
προς τούτο και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Κατά του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση προς την Επιτροπή αξιολόγησης 
των αιτήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. 

         Ο Δήμαρχος  

Ιωάννης Δημητριάδης 

 

  


