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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Κορυδαλλός 12.10.2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ      Αριθμ. Πρωτ.: 33210 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2017 
 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την υλοποίηση της Δράσης  

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  
(Περίοδος  2017 – 2018)  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. 
 

Ο Δήμος Κορυδαλλού, 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016. 

2. Την αριθμ. 2084/2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της 
Πράξης ‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018 με κωδικό ΟΠΣ 5008897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014 - 2020». 

3. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 
5122/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς τους 
Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, για το Δήμο 
Κορυδαλλού.  

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 53923/19992/2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της υπ. αρ. 108/2017 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορυδαλλού».  

5. Την με αριθμ. 19051/2017/1/02.11.2017 έγκριση από το ΑΣΕΠ, της αριθμ. 
33210/ΣΟΧ4/12.10.2017 Ανακοίνωσης του Δήμου μας. 

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) 
ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
(Περίοδος 2017 – 2018) στο Δήμο Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό του νομού 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 

Δήμος 
Κορυδαλλού 

(Για τη στελέχωση 
των δομών των 

Παιδικών 
Σταθμών) 

Κορυδαλλός ΠΕ  
Ψυχολόγων 

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31.08.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος. 

1 

102 

Δήμος 
Κορυδαλλού 

(Για τη στελέχωση 
των δομών των 

Παιδικών 
Σταθμών)  

Κορυδαλλός ΤΕ 
Βρεφονηπιοκόμων 

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31.08.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος. 

8 
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103 

Δήμος 
Κορυδαλλού 

(Για τη στελέχωση 
των δομών των 

Παιδικών 
Σταθμών)  

Κορυδαλλός 

ΥΕ 
Βοηθητικών 
Εργασιών 

Καθαριότητας 

*Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31.08.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος. 

2 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα 
παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του 
θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017 - 2018). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
Κωδικός 

θέσης 
Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην 
Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, 
γ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Παιδοψυχολογία ή στην Eιδική Aγωγή. 

102 

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. 

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

 
 
 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» να γίνει στον χώρο των 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορυδαλλού και στα καταστήματα των 
Παιδικών Σταθμών του Δήμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 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: 
Δήμος Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ.18122 Κορυδαλλός Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την 
στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Αποστολίδου (τηλ. 
210.4990414, -415). 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας 
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). 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 Κυριακή 05.11.2017 και λήγει την Τρίτη 14.11.2017. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας β) 
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr). 

Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην 
περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 
 
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών 
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2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, 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, 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: Κεντρική σελίδα  Πολίτες 
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
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