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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ Η Μ Ο Σ    Χ Ι Ο Υ                 

           Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 2 
                      Χίος Τ.Κ. 82131  
Τηλέφωνο: 22713-50821, 22713-50817 
        Fax    : 22713-50855 

         e-mail : prosopiko@chios.gov.gr  

 
                                 Χίος, 12  Απριλίου 2019                                                                         

        Αρ Πρωτ:10748 
 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2019 
 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 

για την υλοποίηση  της δράσης  

 «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

(περίοδος 2018-2019)  

Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .  

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 2 και  του άρθρου 21 παρ 3  του Ν. 2190/1994 

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 

διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» . 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 4403/2016 ( ΦΕΚ 125/τ.Α/7-7-2016). 

6.   Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:61054 (ΦΕΚ2128//τ.Β΄/08-06-2018) με θέμα «Σύστημα 

Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής 

της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, 2018-2019  

συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του  

Εταιρικού Συμφώνου για το  Πλαίσιο Ανάπτυξης ( ΕΣΠΑ ) για  την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020. 

7.   Tην υπ αριθ.423/2018 ΑΔΣ( ΑΔΑ:ΩΞ4ΓΩΗΝ-ΠΩΓ) σχετικά με την «Εναρμόνιση 

ενεργειών για τη συμμετοχή του Δ .Χίου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2018-2019».  
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8.  Την υπ΄ αριθ. 5180/14-06-2018 ( ΑΔΑ:9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2) πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019.  

9.  Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο φορέων ανά Δήμο , που εκδήλωσαν την 

πρόθεση τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018-2019, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 5180/14-

06-2018 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για το Δήμο Δομής: Δήμος Χίου, Φορέας: 

Δήμος Χίου Νομός: Χίου, Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου . 

10. Την υπ αριθ.465/2018 ΑΔΣ ( ΑΔΑ:6ΠΤ7ΩΗΝ-ΟΜ3) σχετικά με τη συμμετοχή του 

Δήμου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής έτους 2018-2019». 

11. Τον ΟΕΥ Δήμου Χίου (ΦΕΚ 42/Τεύχος Δεύτερο/14-01-2014 και ΦΕΚ 500/Τεύχος 

Δεύτερο/20-02-2019). 

 12.Την υπ΄ αριθ 872/2018 ΑΔΣ(ΑΔΑ:ΨΩ74ΩΗΝ-ΜΘ7) περί «Πρόσληψης προσωπικού   

      του κλάδου ΠΕ Δασκάλων στη Δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων » και τo υπ’   

      αριθ.41658/27-12-2018  έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου  

      Χίου το οποίο εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο  

      νομιμότητας 

13. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 8527/26-03-2019 βεβαίωση του Δήμου Χίου ότι η αιτούμενη θέση 

της  ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης αφορά νέα πρόσληψη και όχι ανανέωση ή παράταση 

σύμβασης του ιδίου ή άλλου προγράμματος. 

     14.Την υπ’ αριθ. πρωτ.3416/05-02-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του  

          Δήμου Χίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας  

          της ΣΟΧ  2/2019 ανακοίνωσης , καθώς και τις υπ’ αριθ. ΑΑΥ 212/18-01-2019 και         

          ΑΑΥ 242/18-01-2019. 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2018-2019» του επιχειρησιακού 
προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Δήμου Χίου, που 
εδρεύει στη Χίο, 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 

201 

Δήμος Χίου 
Για τη στελέχωση 

της Δομής  
ΚΔΑΠ  

ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  
« ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» 

Χίος ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ  

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 

31/08/2019 
με δυνατότητα 
παράτασης ή 
ανανέωσης σε 

περίπτωση 
συνέχισης του 

προγράμματος.  

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

 

 
 

201 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση  Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική   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 όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται στον κωδ. θέσης 201, με τα 
ίδια κύρια προσόντα πρόσληψης , ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που 
συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χίου 

(άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012).  
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ  

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

 

201 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά  τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής . 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β –
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 

ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., 
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).   
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: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: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ 821 31 Χίος, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, υπόψη κας Φραγκάκη Μαρίας ή Xαβιάρα Θεοδώρας  (τηλ. 
επικοινωνίας: 2271350817).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
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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 της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χίου, 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 εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση 
έκδοσης «12-02-2019» , 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 Δήμαρχος Χίου  

 

 
 Εμμανουήλ Βουρνούς 
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