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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΔΕΚΑ 

(10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) » ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Κ.ΕΔ.Ε.), ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021. 

 

 

Η  Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στα πλαίσια υλοποίησης Νέων δράσεων στην 

νέα Προγραμματική Περίοδο  ΕΣΠΑ 2014-2020  θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής 

Πολιτικής.  Προτεραιότητα μας  είναι η μοχλεύσει και η απορρόφηση όσο δυνατών μεγαλύτερων 

επιχορηγήσεων για την στήριξη των Παιδικών μας Σταθμών αλλά και για την δημιουργία νέων δομών 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π), στον Δήμο μας .  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.),  συμμετέχει για 2η φορά στην εν  λόγω πράξη, 

όπου στόχος μας είναι η ενίσχυση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, ιδρύοντας  Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά από  

6-12 ετών, οπού τα παιδιά με τη συμμετοχή τους θα μπορούν να παρακολουθούν τις δράσεις του 

προγράμματος. 

Πρέπει  να εξασφαλίσουμε στους  γονείς  την δυνατότητα να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε 

χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου με ασφαλή και δημιουργικό τρόπο θα απασχολούνται 

και θα τους προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσα από τους χώρους των σχολείων και των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας .  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων σχετικά με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε., ενεργώντας ως δικαιούχος, εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (Α.Π. 9549/16-07-2020:), στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για 

να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη. Η διάρκεια της πράξης είναι κάθε φορά μονοετής από την 

ημερομηνία της πρόσκλησης έως τις 31 Αυγούστου κάθε επόμενου έτους. Η διάθεση των θέσεων  στα 

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς 

τις γυναίκες ωφελούμενες, μέσω «εντολής τοποθέτησης», σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), πέραν του σχολικού ωραρίου οφείλουν 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους να ανοίξουν νέους  ορίζοντες, μέσα από την μουσική, τον 

χορό, την ζωγραφική, την χειροτεχνία, το θεατρικό παιχνίδι,  την γυμναστική και άλλων εξειδικευμένων 

δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Π1β/Γ.Π. οικ. 14951/09.10.2001 (ΦΕΚ 1397/τ. Β’/22.10.2001), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας των δομών, η αναλογία 
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παιδιών και εξειδικευμένου προσωπικού είναι δύο (2) άτομα εξειδικευμένου προσωπικού για είκοσι πέντε 

(25) παιδιά. 

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

(Κ.Δ.Α.Π.), που υλοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στα πλαίσια της 

δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εξυπηρετώντας ένα αρκετά μεγάλο αριθμό 

παιδιών, θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην πρόσληψη αντίστοιχου προσωπικού, δεδομένου ότι δεν 

απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς (ΦΕΚ 125/τ. Α’/07.07.2016). 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού για 

την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), που υλοποιούμε, για τις εξής 

ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης: 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ - 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ  

ΠΕ 

2 Από την υπογραφή της σύμβασης και 

ως 31/08/2021 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

 

 

Χωρίς διαδικασία 

ΑΣΕΠ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ– 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & 

ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΠΕ 

1 Από την υπογραφή της σύμβασης και 

ως 31/08/2021 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

 

 

Χωρίς διαδικασία 

ΑΣΕΠ 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 

ΤΕ 

2 Από την υπογραφή της σύμβασης και 

ως 31/08/2021 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

 

Χωρίς διαδικασία 

ΑΣΕΠ 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕ 

2 Από την υπογραφή της σύμβασης και 

ως 31/08/2021 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

 

 

Χωρίς διαδικασία 

ΑΣΕΠ 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΠΕ 

3 Από την υπογραφή της σύμβασης και 

ως 31/08/2021 με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

 

 

Χωρίς διαδικασία 

ΑΣΕΠ 
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Καθορίζονται λοιπόν οι προϋποθέσεις και οι όροι  για την κάλυψη των δεκα  (10) θέσεων, ωρομίσθιου 

εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

ως απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα ως περιγράφονται παρακάτω : 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Σ 

 
ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικό προσωπικό 

Καλλιτεχνικό 
προσωπικό  
- 
Καθηγητές 
Θεατρολογίας 

2 ΠΕ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράμματος. 

1. 
Τίτλοι σπουδών:  
Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών 
της ημεδαπής ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας.  
 
2. 
Γενική Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, αποδεδειγμένη 
διδακτική προϋπηρεσία στο 
αντίστοιχο αντικείμενο. 
 
3. 
Προϋπηρεσία στον φορέα 
και σε προγράμματα ΚΔΑΠ 

Καλλιτεχνικό/ 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό  
 – 
Παιδαγωγοί-
Δάσκαλοι 
Δημοτικής 
εκπαίδευσης 

2 ΠΕ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράμματος. 

1. 
Τίτλοι Σπουδών:  
Πτυχίο Παιδαγωγικών 
Τμημάτων (Δημοτικής 
Εκπαίδευσης) ή το ομώνυμο 
Πτυχίο ή Δίπλωμα του 
Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών την ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 
2. 
Γενική Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, αποδεδειγμένη 
διδακτική προϋπηρεσία στο 
αντίστοιχο αντικείμενο. 
 
3. 
Προϋπηρεσία στον φορέα 
και σε προγράμματα ΚΔΑΠ 
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Καλλιτεχνικό/ 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό  
 – 
Παιδαγωγός 
Μαθηματικών και 
Φυσικών 
επιστημών  
(με πιστοποίηση 
στην εκπαιδευτική 
ρομποτική) 

1 ΠΕ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράμματος. 

1. 
Τίτλοι Σπουδών:  
Α) Πτυχίο Μαθηματικών ή 
Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών 
Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία 
αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής. 
 
ή 
 
Πτυχίο Φυσικής ΑΕΙ 
Πανεπιστημιακού τομέα της 
ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής 
του Πανεπιστημίου της 
Κύπρου ή πτυχίο σπουδών 
στις Φυσικές Επιστήμες του 
Ε.Α.Π. ή της Σχολής 
Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
πιστοποιητικό 
παρακολούθησης του 
Προγράμματος Σπουδών της 
κατεύθυνσης Φυσικού 
Εφαρμογών. 
 
και 
 
Β) Πιστοποίηση στην 
εκπαίδευση και ρομποτική  
για την επιτυχή εκτέλεση και 
αποτελεσματικότητα σε 
δραστηριότητες και 
δομημένα μαθήματα 
εκπαιδευτικής ρομποτικής 
σε ηλικίες από 6 έως 12 ετών 
 (ελάχιστη απαιτούμενη 
διαβάθμιση πιστοποιητικού 
στο μεσαίο επίπεδο 
γνώσεων) 
 
2. 
Γενική Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, αποδεδειγμένη 
διδακτική προϋπηρεσία στο 
αντίστοιχο αντικείμενο. 
 
3. 
Προϋπηρεσία στον φορέα 
και σε προγράμματα ΚΔΑΠ 

 
 

Καλλιτεχνικό 
προσωπικό  
 – 
Μουσικοί 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

ΤΕ  

 
 
Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράμματος. 

1. 
Τίτλοι σπουδών: 
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να 
προέρχεται: i) από το 
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 
ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή 
Μουσική Σχολή της 
ημεδαπής, ii) από Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμά ή 
Ανώτερη Σχολή χώρας 
κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii) 
από Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
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Ίδρυμα ή Ανώτερη  Σχολή 
χώρας εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε αναγνωρισμένη 
ισοτιμία. 
 
2. 
Γενική Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο: 
αποδεδειγμένη διδακτική 
προϋπηρεσία στο αντίστοιχο 
αντικείμενο σε 
αναγνωρισμένα μουσικά 
ιδρύματα ή  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του δημοσίου ή 
ΟΤΑ ή Δημοτικές 
Επιχειρήσεις.  
 
Προϋπηρεσία στην 
δημιουργική  
απασχόληση παιδιών και 
νηπίων. 
 
3.  
Προϋπηρεσία στον Φορέα 
και σε προγράμματα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). 

Καλλιτεχνικό 
προσωπικό – 
Ζωγράφοι 

3 ΠΕ 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης και 
ως 
31/08/2021 με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 
περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράμματος. 

1. 
Τίτλοι σπουδών: 
Πτυχίο ή δίπλωμα καλών 
τεχνών ή Εικαστικών 
Τεχνών ή Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών ή 
Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της τέχνης με 
κατεύθυνση Εικαστικών 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. 
 
2. 
Γενική Προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο, αποδεδειγμένη 
διδακτική προϋπηρεσία στο 
αντίστοιχο αντικείμενο. 
 
3. 
Προϋπηρεσία στον φορέα 
και σε προγράμματα ΚΔΑΠ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται 

η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελικά βαθμολογία όλων των υποψηφίων. 

Σημειώνεται ότι η προϋπηρεσία στον Φορέα προστίθεται αθροιστικά. 

Η γενική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. 

Προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του 

ενός φορέα μοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους.  

Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τίτλοι σπουδών: Βασικές και παρεμφερείς σπουδές, σχετική επιμόρφωση 25% 

Διδακτική προϋπηρεσία στο αντικείμενο 25% 

Προϋπηρεσία στον Φορέα 20% 

Παιδαγωγικά και ειδικά και δεξιότητες, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας 

και προσωπικότητα (συνέντευξη). 

15% 

Χρόνος ανεργίας ( από 4 έως 12 μήνες) 8 % 

Κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (Πολύτεκνος, 

μονογονέας, Γονέας μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ),. 

7% 

 

Μοριοδότηση Κριτηρίων 

 

Βαθμολόγηση τυπικών και 

ειδικών προσόντων 
Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια 

Τίτλοι σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών και 

παρεμφερείς σπουδές (συναφείς 

με την ειδικότητα της αίτησης 

του υποψηφίου για την 

πρόσληψη) 

25 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία από 6 

μήνες έως 1 έτος 
15 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία από 1 

έτος έως 3 έτη 
(προστίθενται) 5 μόρια 

Γενική Προϋπηρεσία στο 

αντικείμενο 

Διδακτική προϋπηρεσία άνω των 

3 ετών 
(προστίθενται) 5 μόρια 

Προϋπηρεσία στον φορέα Από 1 μήνα και πάνω  20 μόρια 

χρόνος ανεργίας Από 4-12 μήνες 3 μόρια 

χρόνος ανεργίας Από 1 έτος και πάνω 5  μόρια 

Παιδαγωγικά και ειδικά 

προσόντα – Συνέντευξη 

Συγκροτημένη παιδαγωγική 

προσέγγιση, παιδαγωγική 

κατάρτιση και επάρκεια, 

προσωπικότητα, μέθοδος 

διδασκαλίας, ικανότητες κ.λ.π. 

15 μόρια 

Κοινωνικά και Οικογενειακά 

κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση 

(Πολύτεκνος, μονογονέας, 

Γονέας, μέλος οικογένειας 

ΑΜΕΑ), χρόνος ανεργίας. 

7 μόρια 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην 

έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την 
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αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν.  Μαζί με την αίτησή τους πρέπει 

να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, 

όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).  

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.  Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία  με σχέση εργασίας ή σύμβαση 

έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές 

Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.  

5.  Βιογραφικό σημείωμα. 

4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.  Βεβαίωση σπουδών τέκνου. 

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης 

Δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία 

απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για 

την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. 

Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν 

εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά που εμφανίζονται στην 

ανακοίνωση και  θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύονται από το έντυπο αίτησης του φορέα το οποίο 

μπορεί να αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους και με φαξ ή email. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 

από δημόσια αρχή. Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.  

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που 

καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.  

 

 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας 

από την Υπηρεσία τους.   

 Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με 

δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή 

αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.  

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση  του Δήμου Ελευσινας(Κ.Ε.Δ.Ε) και θα 

υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00– 14:00, στα γραφεία της Επιχείρησης στο  

Πολιτιστικό Κέντρο (ΠΑΓΚΑΛΟΥ και ΚΙΜΩΝΟΣ 11,1ος όροφος), Τηλέφωνο 2105565606 ), μαζί με τα 

αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα 

τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.  
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Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα  της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε μια  (1) τοπική  

εφημερίδα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την Δευτερά 31 Αυγούστου 2020 και θα διαρκεί ως 

και την  Τέταρτη 09 Σεπτέμβριου  2020 (δέκα ημερολογιακές ημέρες).  

Κατά την διάρκεια προσκόμισης των δικαιολογητικών α)οι υποψήφιοι θα πρέπει να εισέρχονται 

στην υπηρεσία μόνο με μάσκα και β)θα πραγματοποιούνται και οι συνεντεύξεις των 

ενδιαφερόμενων από την ορισμένη επιτροπή. (προαιρετικά και σε περίπτωση που θέλετε να 

διεξαχθούν παράλληλα). Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν από την ορισμένη με την 

υπ΄αριθμ.: 115/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς   Επιχείρησης 

του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε) τριμελή Επιτροπή, από την Δευτερά 31 Αυγούστου 2020  έως και 

την  Τέταρτη 9 Σεπτέμβριου 2020  και ώρες 11:00 έως 14:00 στα γραφεία της Επιχείρησης στο  

Πολιτιστικό Κέντρο (Πάγκαλου  και Κίμωνος 11- 1ος όροφος). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την 

παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας  μαζί με την αίτηση, ή 

από το επίσημο site της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.): (www.kedelefsinas.gr.) 

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της 

αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ 

αριθ. 115/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στο κτίριο που στεγάζεται η Κοινωφελής 

Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας .ΚΕ.Δ.Ε). Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί 

στο πρόγραμμα Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων της  Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου Ελευσίνας 

.Κ.Ε.Δ.Ε.). Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της 

Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων   μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο 

τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση. 

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή η οποία θα τηρήσει 

όλη την διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 524/80. 
 

 Η παρούσα αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

1. της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.),  Πολιτιστικό Κέντρο, (Πάγκαλου και 

Κίμωνος 11 - 1
ος 

όροφος 

2. του Δήμου Ελευσίνας (ισόγειο Δημαρχείου), καθώς και 

  3. ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.): 

(www.kedelefsinas.gr.) 

 

Περίληψη της παρούσας  θα δημοσιευτεί σε μια (1) τοπική εφημερίδα. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 

 

                                              ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΚΗΣ 

 

http://www.kedelefsinas.gr/
http://www.kedelefsinas.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ Προς : Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

         Επώνυμο: …………………………………………………..          Με την παρούσα, αιτούμαι την εξέταση του       

Όνομα: ……………………………………………………….                 φακέλου μου, με τα κάτωθι δικαιολογητικά, 

Πατρώνυμο: ………………………………………………..                με σκοπό την πρόσληψή μου ως:  

Δ/νση Κατοικίας: …………………………………………                καθηγητού/τρίας ……………………………………………  

………………………………………………………………………                    στα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» 

Πόλη: …………………………………… Τ.Κ.: …………….                 (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν από την        

Τηλ. Επικοινωνίας: ……………………………………….               Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ελευσινας   

Α.Δ.Τ.: …………………………………………………………..              (Κ.Ε..Δ.Ε.), στα πλαίσια της δράσης  

Α.Μ.Κ.Α.: ……………………………………………………….                   «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής  

Α.Φ.Μ.: ……………………………… Δ.Ο.Υ.:………………                  Ζωής», για το σχολικό έτος 2020-20121 σύμφωνα  

Email.: …………………………………………………………….                με τους όρους της σχετικής προκήρυξης. 

 

                                             Συνημμένα Δικαιολογητικά: 

           Η παρούσα αίτηση 

                                                          έγγραφα………………………………………    (ολογράφως)                             

                                                                                   έγγραφα…………………………………………… (ολογράφως) 

                                                                                   έγγραφα…………………………………………… (ολογράφως) 

έγγραφα………………………………………….. (ολογράφως)      

 έγγραφα…………………………………………… (ολογράφως)                                                                                  

 έγγραφα…………………………………………… (ολογράφως)                                                                   

 έγγραφα ……………………………………………(ολογράφως)                                                                      

 έγγραφα…………………………………………… (ολογράφως)                                                       

                                                         έγγραφα…………………………………………… (ολογράφως) 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ……………/………./……….. 

 

Αριθμ.Πρωτ.: ……………………./…………………... 

Ο Παραλαβών υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.: 

 

 

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή υπαλλήλου) 
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