
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 27/09/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2139
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(Ο.Π.Κ.Α.Π.) 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   1  / 201  6
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος

 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.)  

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8)
ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο
πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγίου Δημητρίου Αττικής» που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Ν.
Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων  (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

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Παιδείας, Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Προστασίας
Αγίου Δημητρίου Αττικής 

(Για τη λειτουργία των Δομών
των Παιδικών-Βρεφονηπιακών

Σταθμών και του ΚΔΑΠ)

Δήμος Αγίου
Δημητρίου Αττικής

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι

31.8.2017, με
δυνατότητα ανανέωσης

ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

4

102

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Παιδείας, Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Προστασίας
Αγίου Δημητρίου Αττικής 

(Για τη λειτουργία των Δομών
των Παιδικών-Βρεφονηπιακών

Σταθμών και του ΚΔΑΠ)

Δήμος Αγίου
Δημητρίου Αττικής

ΔΕ Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι

31.8.2017, με
δυνατότητα ανανέωσης

ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

2

103 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Παιδείας, Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Προστασίας
Αγίου Δημητρίου Αττικής 

Δήμος Αγίου
Δημητρίου Αττικής

ΔΕ Μαγείρων Από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι

31.8.2017, με
δυνατότητα ανανέωσης

ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

(Για τη λειτουργία των Δομών
των Παιδικών-Βρεφονηπιακών

Σταθμών και του ΚΔΑΠ)
του προγράμματος

104

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Παιδείας, Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Προστασίας
Αγίου Δημητρίου Αττικής 

(Για τη Διοικητική Υποστήριξη
της Δράσης)

Δήμος Αγίου
Δημητρίου Αττικής

ΔΕ Διοικητικού

Από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι

31.8.2017, με
δυνατότητα ανανέωσης

ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

του προγράμματος

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο
πτυχίο  ή  δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ  ή  αντίστοιχο  κατά
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος  τίτλος  της  ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων
ή  Βοηθών  Βρεφοκόμων  ή  Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων  ή  Προσχολικής  Αγωγής
Δραστηριοτήτων  Δημιουργίας  και  Εκφρασης  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.

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας  Μαγειρικής  Τέχνης  ή  Τεχνικός
Μαγειρικής  Τέχνης  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.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι  πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  (ΟΤΕΚ)  του  τμήματος  του  β.δ  151/1971  (ΦΕΚ  52Α')
Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο
τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής
της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

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  και
αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

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  και
αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

104  α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα 
από ειδικότητα , ή 

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

- Απολυτήριος τίτλος:

- Ενιαίου Λυκείου ή 

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

γ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4  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:  Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.ΚΑ.Π.) Αγίου Δημητρίου Αττικής», Αγίου Δημητρίου
55, Τ.Κ. 173 43 Άγιος Δημήτριος, υπ’ όψη κας Ελένης Καρούσου, (τηλ. επικοινωνίας: 2132007713-732).

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 (ΤΕ ή ΔΕ). 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 τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, 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: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →Έντυπα - Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων → Ορ.Χρόνου 
ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 
→ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα - Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων 
→ Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
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εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.08.2016», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για

τη  συμπλήρωση  της  αίτησης  –  υπεύθυνης  δήλωσης  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4,  σε  συνδυασμό  με

επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα

με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή

τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό,  αλλά

και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016» (Α2) Απόδειξης

Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «25-2-2016», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και

συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης

δηλαδή: Πολίτες →Έντυπα - Διαδικασίες →Διαγωνισμών Φορέων →Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Κ.Α.Π. 

ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΞΘΜΟΕΥ7-ΔΡΤ
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