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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 
  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ   ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΕΩ ΔΤΟ ΜΗΝΩΝ 

 
 

O  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΤ ΚΗΦΙΙΑ : 
 
   Ζχοντασ υπόψθ:  
 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 20 α του Ν. 4057/2012 ( ΦΕΚ 54/Αϋ) , όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν και 
ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ 85/Αϋ). 

 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν. 3812/2009 « Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ 

προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ» ( ΦΕΚ 234/Α /28-12-2009). 
 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπωσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ και 
ςυμπλθρϊςεισ κακϊσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015. 

 
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 205 & 206 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007). 

 
5. Σθν  υπϋ αρικμ. 14/2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΜΕΡΙΜΝΑ» του Διμου Κθφιςιάσ. 
 

6. Σθν υπϋ αρικ. πρωτ. 21958/8178 /29-03-2018 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  
Αττικισ. 

 
7. Σθν αναγκαιότθτα  πρόςλθψθσ  προςωπικοφ  για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν , εποχικϊν ι 

πρόςκαιρων αναγκϊν και ειδικότερα  για τθν οργάνωςθ  και λειτουργία του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ 
ΠΑΙΔΟΣΟΠΟΤ 2018 του Διμου Κθφιςιάσ. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ   
 
 
      Σθν πρόςλθψθ  προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου , για τθν 
αντιμετϊπιςθ  επειγουςϊν, εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν,  χρονικισ     διάρκειασ ζωσ δφο ( 2) μθνϊν,  
ςυνολικοφ αρικμοφ εκατό  ( 100 ) ατόμων, για τθν οργάνωςθ και εφρυκμθ  λειτουργία  του Καλοκαιρινοφ 
Παιδότοπου 2018  που κα διεξαχκεί  από 25/6/2018 ζωσ και 27/7/2018 ,  ςε  Δθμόςια χολεία τθσ Κθφιςιάσ. 
 
Οι  ειδικότθτεσ  που κα  προςλθφκοφν είναι: 
 
ΚΩΔΙΚΟ  ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  ΑΣΟΜΩΝ 

101   ΠΕ  ΔΑΚΑΛΟΙ/Ε ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ  
ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

28 
 

102 ΠΕ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 7 
103 ΠΕ  ΨΤΧΟΛΟΓΟΙ 4 
104 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 4 
105 ΠΕ/ΣΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΙ 2 
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106 ΔΕ  ΦΤΛΑΚΕ 10 
107 ΤΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΕ /ΣΡΙΕ 7 
108 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ  ΜΟΤΙΚΗ  7 
109 ΠΕ  ΓΤΜΝΑΣΕ 7 
110 ΠΕ ΔΑΚΑΛΟΙ ΘΕΑΣΡΟΤ 7 
111 ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ  ΚΑΚΙΟΤ 7 
112 ΔΕ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ ΚΑΡΑΣΕ Ή 

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 
3 

113 ΔΕ  ΔΑΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΤ 4 
114 ΠΕ  ΔΑΚΑΛΟΙ  ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ 3 
 
 
 Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
 
      Οι υποψιφιοι κα πρζπει:  
 
    1.  Να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν 
 

 2.  Να ζχουν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ 
        για τθν οποία προςλαμβάνονται 

 
3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 15 ( ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ) και 16  του Κϊδικα Δθμοτικϊν και 

Κοινοτικϊν Τπαλλιλων ( ποινικι καταδίκθ, υποδικία, ςτερθτικι ι επικουρικι  δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ) 

 
4. Να μθν ζχουν κϊλυμα πρόςλθψθσ  ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007  όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 41, παρ.2 του Ν.4325/2015, επιτρζπεται θ πρόςλθψθ προςωπικοφ που 
απαςχολείται για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, με ςφμβαςθ 
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ μζςα 
ςε ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν. 

 
    Β.  ΣΤΠΙΚΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 
 
 
Κωδικόσ Θζςησ Σίτλοσ  ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα προςόντα 

101  
Πτυχίο ι δίπλωμα παιδαγωγικοφ τμιματοσ  με κατευκφνςεισ: α) Δαςκάλου είτε  β) 
Παιδαγωγοφ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ ι Φιλοςοφίασ Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ με 
ειδίκευςθ ςτθν Παιδαγωγικι ι Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ι Φιλοςοφίασ και 
Παιδαγωγικισ με ειδίκευςθ ςτθν Παιδαγωγικι ι Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ 
Πολιτικισ με κατευκφνςεισ: α) υνεχοφσ Εκπαίδευςθσ είτε β) Εκπαίδευςθσ Ατόμων με 
Ειδικζσ Ανάγκεσ ι Παιδαγωγικό Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ  ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι 
δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.  
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
 
( Εφόςον  οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα ανωτζρω  προςόντα) 
 
Πτυχίο ι δίπλωμα  ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ Ελλθνικισ φιλολογίασ ι  Αγγλικισ Φιλολογίασ ι 
Γαλλικισ Φιλολογίασ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι  δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου ( Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ι προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ ( Π..Ε.) ΑΕΙ τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι  αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ. 
 

102  
Πτυχίο ι δίπλωμα Παιδαγωγικοφ τμιματοσ Νθπιαγωγϊν ι Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ 
ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ι 
Επιςτθμϊν τθσ  Εκπαίδευςθσ ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ 
και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία ι Παιδαγωγικοφ Νθπιαγωγϊν ι Επιςτθμϊν 
τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ ι Παιδαγωγοφ 
Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ι Ειδικισ Αγωγισ με κατευκφνςεισ: α) Νθπιαγωγοφ είτε β) 



Παιδαγωγοφ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 
(Π..Ε) ΑΕΙ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
 
( Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
 
Ο ομϊνυμοσ ι αντίςτοιχοσ απολυτιριοσ  τίτλοσ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ  ςχολισ 
Νθπιαγωγοφ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ  τίτλοσ ςχολισ τθσ αλλοδαπισ. 
 
 

103   
α) Πτυχίο ι δίπλωμα Ψυχολογίασ ι Φιλοςοφίασ Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ ΑΕΙ ι 
το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι 
Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν 
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, 
 
 β)  ϋΑδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Ψυχολόγου ι Βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
Ψυχολόγου. 
 
 

104   
Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνιολογίασ  ι Κοινωνικισ Πολιτικισ και Κοινωνικισ 
Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και 
Ιςτορίασ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ  ι  
Ιςτορίασ – Αρχαιολογίασ – Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ 
Ανκρωπολογίασ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ 
Πανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ  τθσ 
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ. 
 

105  
α) Πτυχίο ι δίπλωμα Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ 
Κοινωνικισ Εργαςίασ ι Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και Πολιτικισ Επιςτιμθσ-Κοινωνικισ 
Διοίκθςθσ με κατεφκυνςθ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα 
Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ 
(Π..Ε.) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ή Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ ΣΕΙ ι το 
ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι 
αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα 
πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
 
β) Άδεια ‘Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ ι Κοινωνικισ Εργαςίασ ι 
Βεβαίωςθ ότι πλθρεί  όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματοσ Κοινωνικοφ Λειτουργοφ. 
 

106  
Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ τζλεχοσ Τπθρεςιϊν Αςφάλειασ 
ι Φφλακασ Μουςείων και Αρχαιολογικϊν χϊρων ι αντίςτοιχο πτυχίο ι δίπλωμα ι 
απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ι Σεχνικοφ 
Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου Πολυκλαδικοφ 
Λυκείου ι  Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ Επαγγελματικισ χολισ 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ι 
άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ 
ειδικότθτασ ι  οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ 
ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και ςχετικι εμπειρία  τουλάχιςτον ενόσ (1) 
ζτουσ ι οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. 
 



 
107  

Δεν απαιτοφνται τυπικά προςόντα ςφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 5 του Ν. 
2527/1997 (ΦΕΚ  206/Α/8-10-1997) 
 

108  
Πτυχίο ι δίπλωμα  ΑΕΙ τμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν ι Μουςικισ Επιςτιμθσ και 
Σζχνθσ ι ανϊτερων κεωρθτικϊν ςπουδϊν, ι  δίπλωμα  ι  πτυχίο ι βεβαίωςθ 
ειδίκευςθσ ςπουδϊν μουςικϊν οργάνων πιάνου, κικάρασ ι αρμονίου, 
αναγνωριςμζνου  μουςικοφ ιδρφματοσ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ  ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
 
( Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
   
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ και  Δίπλωμα ι πτυχίο  τθσ 
αντίςτοιχθσ  ειδικότθτασ οργάνου ι μακιματοσ  διδαςκαλίασ για το οποίο  
προςλαμβάνεται  ο υποψιφιοσ  αναγνωριςμζνου  ωδείου τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ. 
 
 

109  
Πτυχίο ι δίπλωμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο 
πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ι Προγραμμάτων 
πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) ΑΕΙ  τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ 
ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
 

110 Πτυχίο ι Δίπλωμα του τμιματοσ Θεατρικϊν πουδϊν του ΕΚΠΑ. ι του 
Σμιματοσ Θεάτρου τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν του Αριςτοτελείου 
Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ ι του τμιματοσ Θεατρικϊν ςπουδϊν τθσ 
Φιλοςοφικισ χολισ Ακθνϊν ι του τμιματοσ Θεατρικϊν πουδϊν Πατρϊν ι 
του τμιματοσ Θεατρικϊν πουδϊν τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν Ναυπλίου ι  ΑΕΙ 
Πολιτιςτικισ-Καλλιτεχνικισ κατεφκυνςθσ. 
 
 ΠΡΟΟΝΣΑ  ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
 
( Εφόςον οι κζςεισ δεν καλυφκοφν από υποψθφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα) 
   
 Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα  ι απολυτιριοσ τίτλοσ τουλάχιςτον 
δευτεροβάκμιασ  ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ 
ιςότιμοσ  τίτλοσ  ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι  αλλοδαπισ και πτυχίο  
Δραματικισ χολισ  αναγνωριςμζνθσ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ ι πτυχίο 
του Κρατικοφ Θεάτρου Βορείου  Ελλάδασ ι του Εκνικοφ Θεάτρου ι Θεατρικϊν 
Εργαςτθρίων αναγνωριςμζνα από το κράτοσ. 
 
 

111 Πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ ειδικότθτασ Προπονθτι κακιοφ ι αντίςτοιχο 
πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ  ι  
Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν ι Ενιαίου 
Πολυκλαδικοφ Λυκείου ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ι Σεχνικισ 
Επαγγελματικισ χολισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ 
του Ν. 1346/1983 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι 
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ  ι  
Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι 
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ 
αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ και ςχετικι εμπειρία  δφο(2) ζτθ 
 

112  
Οποιοδήποηε Πηςσίο ή Δίπλωμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ  δεςηεποβάθμιαρ ή  
μεηαδεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ  
ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ ανεξαπηήηωρ ειδικόηηηαρ και πηςσίο ζσολήρ   
Πολεμικών Τεσνών ή Καπάηε αναγνωπιζμένηρ από ηο Υποςπγείο Πολιηιζμού  ή 
ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικήρ μονάδαρ ηηρ αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. 



113.  
Οποιοδιποτε Πτυχίο ι Δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ  δευτεροβάκμιασ ι  
μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ  ςχολικισ 
μονάδασ τθσ  θμεδαπισ ι αλλοδαπισ και πτυχίο ςχολισ  Χοροφ 
αναγνωριςμζνθσ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ   ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ 
τθσ αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
 
 

114. Πτυχίο ι Δίπλωμα  Καλϊν Σεχνϊν ι Εικαςτικϊν Σεχνϊν ι Εικαςτικϊν και 
Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν  με κατεφκυνςθ  Ηωγραφικισ, Γλυπτικισ ι Χαρακτικισ ΑΕ Ι  
τθσ θμεδαπισ  ι προγραμμάτων ςπουδϊν επιλογισ ( Π..Ε.) Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμοσ  τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ  ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ  ειδικότθτασ. 
 

 
 
 
Γ. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:   
 
  Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρζπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 

1. Αίτηςη 
2. Φωτοαντίγραφο   Δελτίου Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ  
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν  
4. Βιογραφικό ημείωμα. 
5. Τπεφθυνη Δήλωςη ςτην οποία δηλϊνεται ότι ζχουν υγεία και φυςική καταλληλότητα που τουσ 

επιτρζπει την  εκτζλεςη των καθηκόντων τησ θζςησ , ότι δεν ζχουν το κϊλυμα  κατά το άρθρο 8 
του υπαλληλικοφ κϊδικα  και ότι δεν ζχουν το κϊλυμα απαςχόληςησ ςφμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν. 3584/2007.   

      Tα παραπάνω δικαιολογητικά  θα πρζπει να ιςχφουν τόςο κατά την ημερομηνία υποβολήσ των 
αιτήςεων , όςο και κατά την ημερομηνία πρόςληψησ. 
 
Δ.  ΔΗΜΟΙΕΤΗ  ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 
  Ανάρτηςη τησ Ανακοίνωςησ θα γίνει ςτουσ χϊρουσ ανακοινϊςεων του Δημαρχείου Κηφιςιάσ  
 (Διονφςου & Μυρςίνησ) , ςτην Κοινωνική Μζριμνα (Διονφςου 73 & Γορτυνίασ) , ςυνταςςόμενων κατϋ 
άρθρο 21 παρ. 9  του Ν. 2190/1994 (όπωσ ιςχφει) πρακτικϊν ανάρτηςησ,  καθϊσ και ςτο πρόγραμμα 
Διαφγεια  και ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου Κηφιςιάσ. 
 
Ε.  ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ 
           
Οι  ενδιαφερόμενοι  μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ  ςτθν Κοινωνικι  Μζριμνα  του Διμου Κθφιςιάσ ( 
Διονφςου 73 & Γορτυνίασ), προςκομίηοντασ και τα  απαραίτθτα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ, εντόσ 
προκεςμίασ 10 θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ  τθσ,  ςτουσ χϊρουσ 
ανακοινϊςεων του Διμου και ςτο Διαφγεια.  ( από 4/5/2018 ζωσ & 13/5/2018 και ϊρεσ 10:00ζωσ 14:00) 
 
Σθλζφωνα επικοινωνίασ  για πλθροφορίεσ  : 2108019633  / 2106233315 / 2106231638. 
 
 

         ΓΙΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
   O  ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

         ΓΕΩΡΓΙΟ  ΣΟΤΛΟ 
 
 
 
 

 
                                                                                                                 


