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Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ»  

                          Μάνδρα:   Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

                          Αριθμ. Πρωτ: 660 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 

Η Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και  Πολιτισμού  Μάνδρας-Ειδυλλίας» 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 206 παρ 1 και 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 
3584/2007) . 

2. Την περ. ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/09 που λέει τα εξής: «Το προσωπικό που 
προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες 
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών» 

3. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 19077/15-5-2012 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών προς την 
επιτροπή του άρθρου 28 , παρ. 4 του Ν. 2190/1994 περί «άρσης αναστολής διαδικασιών 
προσλήψεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις προσωπικού ». 

4. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 588/11.09.2015, εξαιρετικώς επείγον, έγγραφό μας προς το Συμβούλιο της 
Επικρατείας με θέμα: «Εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων διμήνων συμβάσεων στο 
πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών» 

5. Την υπ’ αριθμ Πρωτ. 603/16.09.2015 Βεβαίωση της Προέδρου του ΔΟΚΑΠ , η οποία 
διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 604/19.09.2015 έγγραφο μας προς το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, Ειδική Επιτροπή του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν. 2190/1994, με θέμα: «Βεβαίωση 
περί μη υπαγωγής στην εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων….» 

6. Την υπ’ αριθμ. 101/17.09.2015 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν. 
2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις για την πρόσληψη από το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας των αιτηθέντων είκοσι 
τριών (23) υπαλλήλων. 

7. Την υπ’ αριθμ. 99/18.09.2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΚΑΠ με θέμα «Λήψη απόφασης για την 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη 
έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του 
ΔΟΚΑΠΜΕ…» 

8. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 69925/38589/25.09.2015 απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ <<Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας>> ΔΟΚΑΠΜΕ».  

9. Την υπ’ αριθμ. 622/18.09.2015 οικονομική βεβαίωση για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας.  

10. Την υπ’ αριθμ. 111/09.06.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη 
απόφασης ή μη περί λύσης και εκκαθάρισης του ΝΠΙΔ <<Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας>> με διακριτικό τίτλο ΚΕΔΗΜΕ» 

11. Την υπ’ αριθμ. 129/14.07.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του 2ου Παιδικού Σταθμού……..»  
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12. Tην υπ’αρ.39/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας που αφορά 
λήψη απόφασης για συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας και σύσταση νέου 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού 
Μάνδρας- Ειδυλλίας» άρθρο 103 Ν.3852/2010. 

13. To ΦΕΚ 1338/τ.Β΄/16-06-2011 Συγχώνευσης Νομικών  Προσώπων:«Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Μάνδρας, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ερυθρών, Δημοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας, Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου Μάνδρας, Πνευματικό Κέντρο  Ερυθρών, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βιλίων, 
ΚΑΠΗ Δήμου Μάνδρας, 2ο ΚΑΠΗ Δήμου Μάνδρας, ΚΑΠΗ Κοινότητας Οινόης, ΚΑΠΗ Ερυθρών, 
Δημοτικός Χώρος Άθλησης Δήμου Ερυθρών, Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης Μάνδρας». 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 
συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών 
των υπηρεσιών του «Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας-
Ειδυλλίας» και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα (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 

01 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας» 
 

Μάνδρα 
Αττικής  

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 

Από υπογραφή 
της σύμβασης 

και μέχρι 
συμπλήρωσης 

δύο μηνών 

3 

02 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας» 
 

Μάνδρα 
Αττικής 

ΥΕ Προσωπικό  
Καθαριότητας 

Από υπογραφή 
της σύμβασης 

και μέχρι 
συμπλήρωσης 

δύο μηνών 

3 

03 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας» 
 

Μάνδρα 
Αττικής 

ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων 

Από υπογραφή 
της σύμβασης 

και μέχρι 
συμπλήρωσης 

δύο μηνών 

8 

04 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδυλλίας» 
 

Μάνδρα 
Αττικής 

ΠΕ Νηπιαγωγών 

Από υπογραφή 
της σύμβασης 

και μέχρι 
συμπλήρωσης 

δύο μηνών 

9 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 

01 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 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 . 
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02 

 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2527/1997) 
 

03 

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 Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με 
Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.  

04 

Πτυχίο ή Δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές 
ακαδημίες, της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. 

 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους και της 
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση 
δικαιολογητικά. 
 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε όλους τους χώρους ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου 
καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 
Επίσης θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (site), http://www.mandras-eidyllias.gr  του Δήμου 
Μάνδρας - Ειδυλλίας 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 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: Στρ. Νικολάου Ρόκκα 45, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 19600, 1ος όροφος,  υπόψη κ. 
Λιούλη Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 213.20.14.902). 

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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού. 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 είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στους χώρους ανακοινώσεων του ΔΟΚΑΠ και του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (site), 
http://www.mandras-eidyllias.gr  του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 
 
Ανάρτηση πινάκων  

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και καταρτίσει τους πίνακες, θα 
αναρτηθούν, άμεσα, τους πίνακες κατάταξης στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και 
σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.  
 
Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

http://www.mandras-eidyllias.gr/
http://www.mandras-eidyllias.gr/
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        Η Πρόεδρος 

 

            Αλεξάνδρα Νερούτσου 


