
 
 
                                                                               
    Αρ. Πρωτ. 95/24.01.2022 
 
 
 
 
 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 
 

Για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ορισμένου χρόνου (μερικής ωριαίας απασχόλησης) 

 
Ο Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας - Δ.Ο.Κ.Α.Π 

έχοντας υπόψη: 
1. Την απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών με ΑΔΑ :ΨΤΩΨ46ΜΤΛ6-ΜΧΟ, όπου 

επιχορηγείται ο Δήμος  Μάνδρας Ειδυλλείας  με 120.92, 00 Ευρώ για το κόστος μισθοδοσίας 
των δομών των ΚΔΑΠ για το σχολ έτος 2021-2022 . 

2. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 18 συνολικά παιδιών στις Δομές «ΚΔΑΠ» 
του ΔΟΚΑΠ  για το σχολικό έτος 2021 - 2022. 

3. Την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ “Οριστικοί πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας 
τοποθέτησης (voucher), ανά νομό, όπου αποτυπώνεται στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλείας 
 πάνω από 30 παιδιά με πλήρη φάκελο τα οποία δεν έλαβαν αξία τοποθέτησης (voucher). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018) «Κύρωση 

σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις». 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 
224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. 

7. Τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για 
την απασχόληση του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου.  

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-
2016), σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς, 
συμπληρωματικά με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014, σύμφωνα με 
τις οποίες οι καλλιτέχνες για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους 
εξαιρούνται από έγκριση ΠΥΣ, σε συνδυασμό με τη διάταξη της  παρ. 1 περ. Ιθ το άρθρου 4 
της ΠΥΣ 33/2006. 

9. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ και τις διατάξεις του ν. 
2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09 
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 
12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόμου 4325/2015, δεδομένου ότι πρόκειται για 

Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό προσωπικό. 
13. Την με αριθμ Πρωτ. 2391/29-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης 

Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 με  ΚΩΔ ΟΠΣ  
5131423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 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 
συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής Ζωής». 

15. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις 
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης 
Έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

16. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(φεκ87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 



17. Τον Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α134 31.7.2021) Άρθρο 59 περί ανανέωσης των συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα της Εναρμόνισης.   

18. Τις διατάξεις του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄). 
19. Τον ΟΕΥ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Μάνδρας – 

Ειδυλλίας  - Δ.Ο.Κ.Α.Π 
20. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 πιστώσεις 

στους ΚΑ 60.6041 και ΚΑ 60.6054 
21. Την υπ’ αριθμ. 2/17.01.2022 (αρ. Πρωτ. 73/18.01.2022) του Διοικητικού Συμβουλίου με την 

οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού 
προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου-Μερικής-ωριαίας Απασχόλησης (με 
δυνατότητα ανανέωσης για όσο διαρκεί το πρόγραμμα), στα «ΚΔΑΠ» της Δράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 – 2022». 

22. Την με αριθμ 3/17.12022 (αρ. Πρωτ. 73/18.01.2022) του Διοικητικού Συμβουλίου με την 
οποία εγκρίθηκε η Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη μερικής ωριαίας 
απασχόλησης  εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου για το 4

ο
 ΚΔΑΠ  «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» που 

λειτουργεί στην Δημοτική Κοινότητα των Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας από το Δ.Ο.Κ.Α.Π», 
στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,   

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
  

 Την πρόσληψη τεσσάρων (04) ατόμων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού με 

Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική ωριαία απασχόληση, , 

για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», Περιόδου 2021-2022, » για το 4
ο
 ΚΔΑΠ  «Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών» που λειτουργεί στην Δημοτική Κοινότητα των Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας από τον  

Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας- Δ.Ο.Κ.Α.Π , που εδρεύει  

στην Μάνδρα Αττικής οδός : Θεμιστοκλέους 10, Μάνδρα Αττικής ΤΚ 19600 και συγκεκριμένα 

του εξής, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – 
ΠΕ Ψυχολογίας  

01 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό – 
ΠΕ Δασκάλων 

01 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό-  
Πολιτικών  Επιστημών   ΠΕ 

01 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό- 
Φιλοσοφίας- ΠΕ 

01 

Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2022 με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράμματος 

ΣΥΝΟΛΟ 04  

 
Καθορίζονται λοιπόν οι προϋποθέσεις και οι όροι  για την κάλυψη των τεσσάρων (04) θέσεων, 

ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, ως 



απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα ως περιγράφονται παρακάτω, , για της εξής ανά ειδικότητα, 
αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΔΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – 

ΠΕ 
Ψυχολογίας  

        01 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΥΘΡΩΝ 4

ο
 ΚΔΑΠ   

ΠΕ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/8/22 

Πτυχίο του 
Τμήματος 

Ψυχολογίας  
Πανεπιστημίου της 

ημεδαπής  ή το 
ομώνυμο Πτυχίο 

αντίστοιχης 
ειδικότητας της 

ημεδαπής ή  
αλλοδαπής 
αντίστοιχης 

ειδικότητας . 

 

 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – 
ΠΕ Δασκάλων 

 

      
 

 01 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΥΘΡΩΝ 4

ο
 ΚΔΑΠ   

ΠΕ 

 

 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/8/22 

Πτυχίο 
Παιδαγωγικών 

Τμημάτων 
(Δημοτικής 

Εκπαίδευσης) ή το 
ομώνυμο Πτυχίο ή 

Δίπλωμα του 
Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος 
σχολών την 
ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 
αντίστοιχης 
ειδικότητας 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό-  

Πολιτικών  
Επιστήμών   ΠΕ 

 

    01 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΥΘΡΩΝ 4

ο
 ΚΔΑΠ   

ΠΕ 

 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/8/22 

ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ή το 
ομώνυμο Πτυχίο ή 

Δίπλωμα του 
Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος 
σχολών την 
ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 
αντίστοιχης 
ειδικότητας 

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό- 

Φιλοσοφίας- 
ΠΕ 

 

   01 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΡΥΘΡΩΝ 4

ο
 ΚΔΑΠ   

ΠΕ 

 

 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/8/22 

Πτυχίο 
Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών 
επιστημών του 

τμήματος 
Φιλοσοφίας ή το 

ομώνυμο Πτυχίο ή 
Δίπλωμα του 

Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου 

(ΕΑΠ) της ημεδαπής 



ή ισότιμος τίτλος 
σχολών την 
ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 
αντίστοιχης 
ειδικότητας 

ΣΥΝΟΛΟ 04  
   

 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας / 
Δομή θα παρέχει υπηρεσίες (αξία τοποθέτησης) voucher σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του 
θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Επαγγελματικής 
και Οικογενειακής Ζωής 2021-2022.   

 Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον φορέα Πιστοποιητικό 
υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ Ν.4756/2021 και την  ΚΥΑ Γ.Π.Δ11, οικ59903, 
ΦΕΚ3851/18.8.2021 , καθώς και στην ΚΥΑ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 ΦΕΚ 2332 2.6.2021  

 

Προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Πολιτισμού Μάνδρας – Ειδυλλίας , να καθορίσει τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού, των 
απαραίτητων δικαιολογητικών υποβολής, τις προθεσμίες, καθώς και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων ως 
εξής: 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία 
στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων 
των υποψηφίων. 

1. Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που 
πραγματοποιήθηκε. 

2. Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος μοριοδοτείται ως 
προϋπηρεσία ενός έτους, ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα.  

3. Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον 
ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Ο βασικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται σε δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το 10 και 
σύνολο μορίων 20. Ο συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 05 
μόρια ενώ ο συναφής διδακτορικός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται με 05 μόρια. 

5. Προϋπηρεσία από 1 μήνα έως 12 μήνες  24 μόρια αναλογικά, 02 μόρια ανά μήνα 
από τον 1Ο Μήνα .  
Για προϋπηρεσία από 1 έτος έως 2 χρόνια επιπλέον 06 μόρια, τα οποία 
κατανέμονται 0,5 μόρια ανά μήνα αναλογικά σύνολο μορίων  6 μόρια  
Προϋπηρεσία από 24-36 μήνες θα μπορούν να λάβουν αναλογικά 0,5 μόρια ανά 
μήνα αναλογικά σύνολο μορίων  6 μόρια. 

6.   Ένα μόριο ανά μήνα ανεργίας έως και 12 μήνες.  
7. Τα κοινωνικά - οικογενειακά κοινωνικά κριτήρια αναλύονται ως εξής: μονογονέας 02 

μόρια τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας 02 μόρια, υποψήφιος με αναπηρία 50% και 
άνω 02 μόρια Αναπηρία γονέα , τέκνου ή αδελφού συζύγου 02 μόρια, πολύτεκνος με 
δύο 02 μόρια , τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με δύο 02 μόρια, τρίτεκνος 01 μόριο 
και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 01 μόρια, σύνολο μορίων 14   
Η οικογενειακή κατάσταση αναλύεται ως εξής: παντρεμένος με ένα παιδί λαμβάνει 
σύνολο 2 μόρια, με 2 παιδιά λαμβάνει σύνολο 4 μόρια, με 3 παιδιά λαμβάνει 6 
μόρια. Με 4 παιδιά και άνω λαμβάνει 8 μόρια.  Ανώτατο σύνολο μορίων 08.  
Τελικό σύνολο μορίων είκοσι δύο 22 μόρια  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών 30% 

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 36% 



Χρόνος ανεργίας ( από 1 έως 12 μήνες) 12% 

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (μονογονέας τέκνο 
μονογονεϊκής οικογένειας υποψήφιος με αναπηρία 50% Αναπηρία γονέα , τέκνου ή 
αδελφού συζύγου πολύτεκνος, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας μονογονέας, τρίτεκνος τέκνο 
τρίτεκνή οικογένειας ανήλικα τέκνα) 

22% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

 

ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ 

 

Βαθμολόγηση 
τυπικών και ειδικών 

προσόντων 

Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια 

Τίτλοι σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών  20 
μόρια 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών 

Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
05 

μόρια 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών 

Συναφής Διδακτορικός Τίτλος σπουδών. 
5 μόρια 

Γενική εμπειρία στο 
αντικείμενο 

Εμπειρία  από 1 μήνα έως 1 έτος. 
24μόρια 

Γενική εμπειρία στο 
αντικείμενο 

Εμπειρία  από 1 έτος έως 2 χρόνια  
06 μόρια  

Γενική εμπειρία στο 
αντικείμενο 

Εμπειρία  από 2 χρόνια έως 3 χρόνια  06 
μόρια  

Κοινωνικά και 
Οικογενειακά 
κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση (μονογονέας, τέκνο μονογονεϊκής 
οικογένειας, υποψήφιος με αναπηρία 50%, Αναπηρία γονέα- 
τέκνου- αδελφού ή συζύγου, πολύτεκνος, τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας, τρίτεκνος, τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ανήλικα 
τέκνα) 

Έως 22 
μόρια 

Χρόνος ανεργίας (από 
1 έως 12 μήνες) 

  

Από 1-12 μήνες 
12 

μόρια 

  

Σύνολο Μορίων  100 
μόρια  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 
21ο  έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 
3584/2007). ΟΙ ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης 

στην οποία και να φαίνεται αναλυτικά ο βαθμός του πτυχίου τους άλλως 
βαθμολογούνται με την κατώτερη δυνατή βαθμολογία 5.00.  Σε περίπτωση πτυχίου ή 
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, 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 επιπλέον σχετικής 

βεβαίωσης της σχολής όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.  



4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία  με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το 
αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Σημειώνεται ότι η εμπειρία βαθμολογείται 
μετά την κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών. 

5. Βιογραφικό σημείωμα 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 
7. Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) για 

όσους υποψήφιους επικαλούνται πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφά χωρίς επικύρωση από Δικηγόρο ή θεώρηση από Δημόσια υπηρεσία . 
Υποχρεούνται να προσκομίσουν και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης.  

8. Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου η συγγενικού προσώπου πρέπει να 
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ ΔΙΠΑΑΔ/ 
Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
(ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος 
ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης  «02.12.2019»). 

9. Βεβαίωση σπουδών τέκνου για να ληφθεί υπ όψιν .  
10. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Δεν λαμβάνεται υπόψη η  

υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 
11. Ποινικό Μητρώο 
12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή 

ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση) 
13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη 
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε 
επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, 
ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα, έστω και εάν δεν επακολούθησε 
ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία 
για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.  

Τα δικαιολογητικά συνοδεύουν το έντυπο της αίτησης του φορέα, προσκομίζονται αριθμημένα  με 
τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται 
εμπρόθεσμα. Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο 
αίτησης του φορέα το οποίο μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email. 
 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 
μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκησης επαγγέλματος σε καθήκοντα ή 
έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. 

 

 

1. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας 
 Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα: 

1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης και  

2. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986 
στην οποία να δηλώνονται επ’  ακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή 
της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 
μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν 



βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 
1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης,  
2. Υπεύθυνη δήλωση χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας σε 
συγχρηματοδοτούμενη δομή και δράση συναφή με ευάλωτες ομάδες και 
κοινωνική ένταξη και  

3. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια 
και το είδος της εμπειρίας.  

 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο Δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί 
των προαναφερόμενων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του Δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει α) ότι πρόκειται για 
συγχρηματοδοτούμενη δομή και δράση συναφή με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική 
ένταξη, β) το είδος της εμπειρίας και γ) η χρονική διάρκεια αυτής. 
 
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου που βρίσκεται επί της οδού 
Θεμιστοκλέους 10, Μάνδρα Αττικής ΤΚ 19600 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00 
π.μ. – 13:30 μ.μ., υπόψη της κας Λιούλη Θεοδώρας   τηλ. επικοινωνίας 210.55.55.311 μαζί με τα 
αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή που να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής και να αποστέλλεται , στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ίδια  διεύθυνση  

Αν δεν συνυποβληθούν, οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα 
απορρίπτεται. 

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 περίληψης της παρούσας σε δύο 
(2) τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής  και της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 
Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας  όσο και στο δημοτικό κατάστημα του Νομικού προσώπου και στο 
δικτυακό τόπο του Δήμου www.mandras-eidyllias.gr, καθώςκαι στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Eφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες η προθεσμία 
ξεκινάει από τότε. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 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 και ολόκληρη την προκήρυξη 
στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας www.mandras-eidyllias.gr., καθώς και να την 
αναζητήσουν από τα γραφεία του Νομικού προσώπου ΔΟΚΑΠΜΕ, στην οδό Θεμιστοκλέους 10, 
Μάνδρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.), υπόψη κας Λιούλη 
Θεοδώρας, τηλ. επικοινωνίας 210.55.55.311  

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το 
εμπροθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 

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


Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει 
απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή . Ανυπόγραφες 
αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. 
Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.  

 Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να 
αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, 
ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των 
δράσεων του Φορέα.  

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν 
απαραίτητη άδεια εργασίας.  

 Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε 
αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα. 

 Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται 
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο 
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες 
στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν 
και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την 
ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ 
τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν 
απαραίτητα δικαιολογητικά υγείας  που απαιτούνται. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια 
ηλικίας και όλα τα στοιχεία ου άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, να 
δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές του Νομού Αττικής, 
στον πίνακα του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μάνδρας ΕΙδυλλίας καθώς και στο 
Δημοτικό κατάστημα Δήμου Μάνδρας-Ειδλλίας, στο κατάστημα του νομικού Προσώπου  
και στη ιστοσελίδα του Δήμου (www. mandras-eidyllias.gr) 

 

Ανάρτηση επίσης, ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου, στο 
κατάστημα του Νομικού Προσώπου Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Πολιτισμού και στο δικτυακό τόπο του Δήμου www.mandras-eidyllias.gr,  . Θα συνταχθεί και 
σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως 
ισχύει)  και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ . 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που θα συσταθεί με 
απόφαση της Προέδρου του ΔΟΚΑΠ  μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και θα 
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.  

 

 Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την 
πάροδο τριών (03) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. 
Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή  θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης.   

 

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή μετά το 
πέρας προθεσμίας των ενστάσεων, και αξιολόγηση αυτών . 

 

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


ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η Υπηρεσία θα προσλάβει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής 
απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης και ως τις 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος μετά την κατάρτιση των οριστικών 
πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Η πρόσληψη ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της απόφασης στο ΦΕΚ έχει ισχύ από την ημερομηνία της σύμβασης και έναρξης της απασχόλησης 
(άρθρο 3 της ΠΝΠ 26/2015, ΦΕΚ 102/τ. Α΄/2015). Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από 
τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και 
διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Μάνδρας – Ειδυλλίας- Δ.Ο.Κ.Α.Π 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ  


