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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πόρος 4 Ιουνίου 2020
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Αριθμ Πρωτ 3403

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υττ αριθμ ΣΟΧ 4/2020 ΜΕ Α.Π 1050/12.2.2020

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Περίοδος

2019-2020
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
μερικής απασχόλησης ενός 1 ατόμου για την υλοποίηση της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Περίοδος 2019-2020
στο Δήμο Πόρου που εδρεύει στον Πόρο 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
Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Εδρα

υπηρεσίας
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων
101 Δήμος

Πόρου
ΚΔΑΠ

Πόρος
Ν Απικής

ΠΕ

Καθηγητών
Φυσικής
Αγωγής

Από την υπογραφή
της σύμβασης και

έως 31-08-2020 με
δυνατότητα ανανέωσης

ή παράτασης σε

περίπτωση συνέχισης
του προγράμματος
5ωρη απασχόληση

ημέρα

1

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 2019-2020

Ο/η επιλεγείς/είσα οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό

υγείας σύμφωνα με την υπ αριθμ Υ1α/Γ.Π.οικ76785 ΦΕΚ 3758/Τ.Β725
10-2017 Υπουργική Απόφαση

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

101 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 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

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας
που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου
Πόρου άρθρο ένατο παρ 28 του Ν 4057/2012
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα

απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων

εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του

Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας Α.Σ.Π.Ε

για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά

είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα οποία έχουν επικυρωθεί από

δικηγόρο είτε σε πρωτότυπα
• Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση

πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα

Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση
έκδοσης 02-12-2019 και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου II με τίτλο

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να

προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ αριθμ Πρωτ ΔΙΠΑ
ΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/ΟΙΚ 3824/3 2 201 7 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΦΕΚ 272/6 2.2017/τ.Β στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου II του Παραρτήματος
ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019
• Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής
και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 02-12-2019

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
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
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Πλατεία Καραμάνου Τ.Κ.18020 Πόρος Ν Απικής 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
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας

προσωπικού ΠΕ 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 ανάρτησης 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 α στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου www

poros.gr 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

Ο Δήμαρχος Πόρου
Ιωάννης Δημητριάδης

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το Παράρτημα

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

με σήμανση έκδοσης 02 12 2019 το οποίο περιλαμβάνει ί 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 ϋ 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
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