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ΞΞΟΟΝΝΘΘΟΟΖΖΜΜΖΖ 
ΓΓΗΗΑΑ  ΡΡΖΖΛΛ  ΞΞΟΟΝΝΠΠΙΙΖΖΤΤΖΖ  ΥΥΟΟΝΝΚΚΗΗΠΠΘΘΗΗΝΝ  ΔΔΘΘΞΞΑΑΗΗΓΓΔΔΡΡΗΗΘΘΝΝ--ΘΘΑΑΙΙΙΙΗΗΡΡΔΔΣΣΛΛΗΗΘΘΝΝ  ΞΞΟΟΝΝΠΠΥΥΞΞΗΗΘΘΝΝ    ΡΡΟΟΗΗΥΥΛΛ  

((33))  ΑΑΡΡΝΝΚΚΥΥΛΛ  ΚΚΔΔ  ΠΠΚΚΒΒΑΑΠΠΖΖ  ΔΔΟΟΓΓΑΑΠΠΗΗΑΑΠΠ  ΗΗΓΓΗΗΥΥΡΡΗΗΘΘΝΝ  ΓΓΗΗΘΘΑΑΗΗΝΝ  ΝΝΟΟΗΗΠΠΚΚΔΔΛΛΝΝ  ΣΣΟΟΝΝΛΛΝΝ  ΓΓΗΗΑΑ  ΡΡΑΑ  

ΞΞΟΟΝΝΓΓΟΟΑΑΚΚΚΚΑΑΡΡΑΑ  ««ΘΘΔΔΛΛΡΡΟΟΑΑ  ΓΓΖΖΚΚΗΗΝΝΟΟΓΓΗΗΘΘΖΖΠΠ  ΑΑΞΞΑΑΠΠΣΣΝΝΙΙΖΖΠΠΖΖΠΠ  ΞΞΑΑΗΗΓΓΗΗΥΥΛΛ  ((ΘΘ..ΓΓ..ΑΑ..ΞΞ..))»»  ΞΞΝΝ  

ΙΙΔΔΗΗΡΡΝΝΟΟΓΓΝΝΛΛ  ΑΑΞΞΝΝ  ΡΡΖΖΛΛ  ΓΓΖΖΚΚΝΝΡΡΗΗΘΘΖΖ  ΘΘΝΝΗΗΛΛΥΥΦΦΔΔΙΙΖΖ  ΔΔΞΞΗΗΣΣΔΔΗΗΟΟΖΖΠΠΖΖ  ΡΡΝΝ  ΓΓΖΖΚΚΝΝ  ΚΚΔΔΓΓΑΑΟΟΔΔΥΥΛΛ  

((ΓΓΖΖ..ΘΘ..ΔΔ..ΓΓΖΖ..ΚΚΔΔ..)),,  ΠΠΡΡΑΑ  ΞΞΙΙΑΑΗΗΠΠΗΗΑΑ  ΡΡΖΖΠΠ  ΓΓΟΟΑΑΠΠΖΖΠΠ  ««ΔΔΛΛΑΑΟΟΚΚΝΝΛΛΗΗΠΠΖΖ  ΝΝΗΗΘΘΝΝΓΓΔΔΛΛΔΔΗΗΑΑΘΘΖΖΠΠ  ΘΘΑΑΗΗ  

ΔΔΞΞΑΑΓΓΓΓΔΔΙΙΚΚΑΑΡΡΗΗΘΘΖΖΠΠ  ΕΕΥΥΖΖΠΠ»»  ΓΓΗΗΑΑ  ΡΡΝΝ  ΠΠΣΣΝΝΙΙΗΗΘΘΝΝ  ΔΔΡΡΝΝΠΠ  22001199--22002200..  

  

  
Ζ Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (Γ.Ζ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο 

Λέσλ δξάζεσλ ζηελ λέα Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν  ΔΣΞΑ 2014-2020  ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο.  Ξξνηεξαηφηεηα καο  είλαη ε κφριεπζε θαη ε απνξξφθεζε φζν 

δπλαηψλ κεγαιχηεξσλ επηρνξεγήζεσλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ Ξαηδηθψλ καο Σηαζκψλ αιιά θαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ), ζηνλ Γήκν καο .  

Ζ Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), ζπκκεηέρεη γηα 4ε θνξά 

ζηελ ελ  ιφγσ πξάμε, φπνπ ζηφρνο καο είλαη ε ελίζρπζε δξάζεσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηδξχνληαο  

Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ γηα παηδηά 

απφ 6-12 εηψλ, νπνχ ηα παηδηά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο δξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Ξξέπεη  λα εμαζθαιίζνπκε ζηνπο  γνλείο  ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε 

ρψξνπο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ, φπνπ κε αζθαιή θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν ζα απαζρνινχληαη 

θαη ζα ηνπο πξνζθέξνληαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο, κέζα απφ ηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ καο .  

Σην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηε δξάζε «Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» ε Δ.Δ.Τ.Α.Α.  Α.Δ., ελεξγψληαο σο δηθαηνχρνο, εμέδσζε Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο (Α.Ξ.: 6451/07.06.2019), ζηα Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), 

γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ πξάμε. Ζ δηάξθεηα ηεο πξάμεο είλαη θάζε θνξά κνλνεηήο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο έσο ηηο 31 Απγνχζηνπ θάζε επφκελνπ έηνπο. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ  ζηα 

Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ., πξνο 

ηηο γπλαίθεο σθεινχκελεο, κέζσ «εληνιήο ηνπνζέηεζεο», ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εμεηδηθεχνληαη 

ζηελ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  

Τα Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ νθείινπλ 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο λα αλνίμνπλ λένπο  νξίδνληεο, κέζα απφ ηελ κνπζηθή, ηνλ 

ρνξφ, ηελ δσγξαθηθή, ηελ ρεηξνηερλία, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη,  ηελ γπκλαζηηθή θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. 

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Ξ1β/Γ.Ξ. νηθ. 14951/09.10.2001 (ΦΔΘ 1397/η. Β’/22.10.2001), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηνλ εγθεθξηκέλν Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ, ε αλαινγία 

παηδηψλ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη δχν (2) άηνκα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα είθνζη πέληε 

(25) παηδηά. 

Ιφγσ ηεο αξθεηά κεγάιεο ζπκκεηνρήο σθεινπκέλσλ γπλαηθψλ,  πνπ επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο  λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξάζεηο ησλ Θέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), φπνπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα είλαη πάλσ απφ ηεηξαθφζηα πελήληα (450) παηδηά,  θξίλεηαη 

αλαγθαία ε ζηειέρσζε ησλ Θέληξσλ  κε επηπιένλ αξηζκφ εθπαηδεπηψλ, ήηνη ηξηψλ (3) αηφκσλ 

Θαιιηηερληθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ 
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Φξφλνπ, σξνκίζζηαο απαζρφιεζεο δεδνκέλνπ φηη δελ απαηηείηαη πιένλ έγθξηζε απφ Θεληξηθνχο Φνξείο 

(ΦΔΘ 125/η. Α’/07.07.2016). 

 

 

Ωο εθ ηνχηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο : 

1. Τελ ππ΄αξηζκ.: 87/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφκσλ σξνκίζζηνπ Θαιιηηερληθνχ – Δθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Φξφλνπ, γηα ηα πξνγξάκκαηα «Θέληξα 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.)», ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο», γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019 – 2020. 

2. Τν άξζξν 12 ηνπ Λ. 4071/2012 πεξί ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ΝΤΑ. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ.1 ηνπ Λ.3812/09. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 524/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 

5. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λφκνπ 4325/2015, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

Θαιιηηερληθφ θαη Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.21 ηνπ Λ.2190/94 φπσο ηζρχεη. 

7. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λφκνπ 4403/2016 (ΦΔΘ 125/Α΄/7-7-2016), 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη πιένλ έγθξηζε απφ Θεληξηθνχο Φνξείο, ζπκπιεξσκαηηθά κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 4314/2014, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη θαιιηηέρλεο 

γηα απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηφηεηα ηνπο εμαηξνχληαη απφ έγθξηζε ΞΥΣ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηάηαμε ηεο  παξ. 1 πεξ. Ηζ ην άξζξνπ 4 ηεο ΞΥΣ 33/2006 

8. Τνλ ελδεηθηηθφ θαη κε εμαληιεηηθφ θαηάινγν Φνξέσλ αλά Γήκν, πνπ εθδήισζαλ ηελ πξφζεζή 

ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Εσήο», γηα ην έηνο 2019-2020.  

9. Τνλ νξηζηηθφ πίλαθα σθεινπκέλσλ (θαηά αχμνπζα ζεηξά θσδηθνχ) αλά δήκν αηηνχζαο, θαηφπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ. πξση.: 6451/07.06.2019 Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Τ.Α.Α.) Α.Δ., πξνο ηνπο σθεινχκελνπο.   

10. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ.4415(ΦΔΘ 159/η.Α’/6-9-2016) πνπ αθνξά ζε ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Φξφλνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΝΤΑ α΄ θαη β’ βαζκνχ θαζψο θαη 

ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ θαη Λ.Ξ.Η.Γ απηψλ, ην νπνίν απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν 

επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Δπαγγεικαηηθήο θαη Νηθνγελεηαθήο Εσήο».  

11. Τελ κε αξηζκ.: ΓΗΞΑΑΓ/Φ.2.9/48/νηθ.26059/10-10-2016 πνπ αθνξά ζε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Φξφλνπ θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ Κίζζσζεο Έξγνπ ζην πιαίζην 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ.  

12. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»(θεθ 87/η. Α’) φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.  

13. Τελ αλάγθε ζηειέρσζεο κε επηπιένλ αξηζκφ εθπαηδεπηψλ.  

14. Τνλ Ξξνυπνινγηζκφ Νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ 

απαζρφιεζε ηνπ ελ ιφγν πξνζσπηθνχ, θαη ζηνλ ππφ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020. 

 

 
Ζ Γημοηική Θοινωθελήρ Δπισείπηζη ηος Γήμος Κεγαπέων 

(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.) 

 

 
 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΛΔΗ 

 

φηη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ Θαιιηηερληθνχ - Δθπαηδεπηηθνχ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» γηα ηα Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (Θ.Γ.Α.Ξ.), πνπ 

πινπνηνχκε, γηα ηηο εμήο αλά εηδηθφηεηα, αξηζκνχ αηφκσλ θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο: 
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ - 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

ΑΟΗΘΚ. 

ΘΔΠΔΥΛ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡ

. ΒΑΘΚΗΓΑ 
ΣΟΝΛΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο Μέλσλ 

Γισζζψλ (Αγγιηθά)   

1 ΞΔ  

 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2020, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Γάζθαινο 

1 Ξ.Δ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2020, κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Θαιιηηερληθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Θεαηξνινγίαο  

1 ΞΔ ή ΤΔ ή ΓΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη σο 

31/8/2020, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Θαζνξίδνληαη ινηπφλ νη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη  γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξηψλ  (3) ζέζεσλ, σξνκίζζηνπ 

θαιιηηερληθνχ – εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Φξφλνπ, 

σο απαηηνχκελα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα σο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

– 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

ΑΟΗΘΚ. 

ΘΔΠΔΥΛ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡ

. ΒΑΘΚΗΓΑ 
ΣΟΝΛΝΠ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΡΞΗΘΑ ΔΗΓΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ 

Δκπαιδεςηικό – Θαλλιηεσνικό πποζωπικό  

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Μέλσλ 

Γισζζψλ 

(Αγγιηθά)   

1 ΞΔ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2020, 

κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Τίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν Αγγιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Ξαλεπηζηεκίσλ 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα πηπρία αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο (2). Ξηπρίν 

Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Θχπξνπ (3). Σε 

πεξίπησζε  έιιεηςεο πηπρίνπ ΑΔΗ είλαη 

δπλαηή ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε 

αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα επάξθεηαο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο απφ επίζεκν θαη 

αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

 2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην 

αληίζηνηρν αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΝΤΑ ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο.  

Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ. 

3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε 

πξνγξάκκαηα ΘΓΑΞ  
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Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ - 

Γάζθαινο 

1 ΞΔ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη 

σο 

31/8/2020, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο

. 

1. 1.Τίηινη ζπνπδψλ: Ξηπρίν 

Ξαηδαγσγηθψλ Τκεκάησλ (Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο) ή ην νκψλπκν Ξηπρίν ή 

Γίπισκα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Ξαλεπηζηεκίνπ (ΔΑΞ) ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο 

ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην 

αληηθείκελν: απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή 

πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

ηνπ δεκνζίνπ ή ΝΤΑ ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο.  

Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε παηδηψλ θαη λεπίσλ. 

2. 3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε 

πξνγξάκκαηα ΘΓΑΞ . 

Θαιιηηερληθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 

Θεαηξνινγίαο 

1 ΞΔ ή ΤΔ ή ΓΔ 

Απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2020, 

κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1.Τίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν Θεαηξηθψλ 

Σπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν 

πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Σε 

πεξίπησζε έιιεηςεο πηπρίνπ ΑΔΗ είλαη 

δπλαηή ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε  

νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 

Γεπηεξνβάζκηαο ή κεηά Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

θαη πηπρίν Γξακαηηθήο Σρνιήο 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Υπνπξγείν 

Ξνιηηηζκνχ ή ζρνιήο κεηαιπθεηαθήο 

θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο αιινδαπήο 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν ηνπ 

Θξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο ή ηνπ 

Δζληθνχ Θεάηξνπ ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή 

δίπισκα θαη απνιπηήξηνο ηίηινο 

ηνπιάρηζηνλ Γεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο θαη 

ζρεηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ. 

 

2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν, 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην 

αληίζηνηρν αληηθείκελν 

 

3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε 

πξνγξάκκαηα ΘΓΑΞ 
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ΠΛΝΙΝ 

ΘΔΠΔΥΛ 
3 

   

 

ΡΟΝΞΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σηελ ηειεπηαία ζηήιε 

παξνπζηάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθά βαζκνινγία φισλ ησλ ππνςεθίσλ. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε πξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα πξνζηίζεηαη αζξνηζηηθά. 

Ζ γεληθή πξνυπεξεζία κνξηνδνηείηαη αλεμάξηεηα ηνπ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Ξξνυπεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ έηνο αλεμάξηεηα αλ είλαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ 

ελφο θνξέα κνξηνδνηείηαη σο πξνυπεξεζία ελφο έηνπο.  

Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ΑΔΗ/ΤΔΗ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ηνλ ΓΝΑΤΑΞ. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Τίηινη ζπνπδψλ: Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο ζπνπδέο, ζρεηηθή επηκφξθσζε 30% 

Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 25% 

Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα 20% 

Ξαηδαγσγηθά θαη εηδηθά θαη δεμηφηεηεο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο δηδαζθαιίαο θαη 

πξνζσπηθφηεηα (ζπλέληεπμε). 

10% 

Φξφλνο αλεξγίαο ( απφ 4 έσο 12 κήλεο) 8 % 

Θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά θξηηήξηα: νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Ξνιχηεθλνο, κνλνγνλέαο, 

Γνλέαο κέινο νηθνγέλεηαο ΑΚΔΑ),. 

7% 

 

Κοπιοδόηηζη Θπιηηπίων 

Βαθμολόγηζη ηςπικών και 

ειδικών πποζόνηων 
Θπιηήπιο βαθμολόγηζηρ Κόπια 

Τίηινη ζπνπδψλ Βαζηθφο Τίηινο Σπνπδψλ θαη 

παξεκθεξείο ζπνπδέο (ζπλαθείο 

κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο αίηεζεο 

ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ 

πξφζιεςε) 

30 κφξηα 

Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην 

αληηθείκελν 

Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία απφ 6 

κήλεο έσο 1 έηνο 
15 κφξηα 

Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην 

αληηθείκελν 

Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία απφ 1 

έηνο έσο 3 έηε 
(πξνζηίζεληαη) 5 κφξηα 

Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην 

αληηθείκελν 

Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία άλσ ησλ 

3 εηψλ 
(πξνζηίζεληαη) 5 κφξηα 

Ξξνυπεξεζία ζηνλ θνξέα Απφ 1 κήλα θαη πάλσ  20 κφξηα 

ρξφλνο αλεξγίαο Απφ 4-12 κήλεο 3 κφξηα 

ρξφλνο αλεξγίαο Απφ 1 έηνο θαη πάλσ 5  κφξηα 

Ξαηδαγσγηθά θαη εηδηθά πξνζφληα 

– Σπλέληεπμε 

Σπγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε, παηδαγσγηθή 

θαηάξηηζε θαη επάξθεηα, 

πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο, ηθαλφηεηεο θ.ι.π. 

10 κφξηα 
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Θνηλσληθά θαη Νηθνγελεηαθά 

θξηηήξηα 

Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

(Ξνιχηεθλνο, κνλνγνλέαο, 

Γνλέαο, κέινο νηθνγέλεηαο 

ΑΚΔΑ), ρξφλνο αλεξγίαο. 

7 κφξηα 

 

 
 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

 

Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα θαη λα έρνπλ ειηθία 21 εηψλ θαη άλσ θαη λα 

κελ έρνπλ ππεξβεί ην 64ν έηνο (άξζξν 13 ηνπ Λ. 3584/2007). Γειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο 

ηελ αίηεζε ηνπ θνξέα, ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηελ ζέζε πνπ δηεθδηθνχλ.  Καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1.  Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο. Σε 

πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΞΓ 50/2001).  

3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν.  Γίλεηαη δεθηή ε πξνυπεξεζία  κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε 

έξγνπ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ή εθπαηδεπηήξηα ηνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ Τνκέα ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ζε θαζήθνληα ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.  

5.  Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

4.  Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο. 

6. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΚΔΑ.  Βεβαίσζε ζπνπδψλ ηέθλνπ. 

7. Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΝΑΔΓ πξφζθαηεο έθδνζεο. Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή Υπεχζπλεο 

Γήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. 

8. Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε). 

9.  Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: 

 Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία 

απαιιαγήο. Θάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 

 Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  

 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Ξ. 

Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ 

εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

Τα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

αλαθνίλσζε θαη  ζα γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα. 

Γεθηά ζα γίλνληαη κφλν ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην έληππν αίηεζεο ηνπ θνξέα ην 

νπνίν κπνξεί λα απνζηαιεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη κε θαμ ή email. 

 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

 

 Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 

ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή. Γε γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθά.  

 Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα μία (1) κφλν εηδηθφηεηα. Υπνςήθηνη πνπ 

θαηαζέζνπλ γηα πάλσ απφ κηα ζέζε ζα απνξξίπηνληαη εμαξρήο.  

 Νη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηπρφλ απαξαίηεηε άδεηα εξγαζίαο 

απφ ηελ Υπεξεζία ηνπο.   
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 Τν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ επηηπρφλησλ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη, 

με δςναηόηηηα αύξηζηρ ή μείωζηρ ηων ωπών επγαζίαρ ηοςρ, αλάινγα κε ηελ πξνζέιεπζε ή 

απνρψξεζε ησλ παηδηψλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ Φνξέα.  

 

ΑΗΡΖΠΔΗΠ – ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ 

 

Νη αηηήζεηο ζα απεπζχλνληαη ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε  ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ) θαη ζα 

ππνβάιινληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00– 14:00, ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο ζην 

Θπξηαθνχιεην  Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν (Θεληξηθή πιαηεία Κεγάξσλ- 1νο φξνθνο), Τειέθσλν 2296082747 & 

89150), καδί κε ηα αληίγξαθα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηίηισλ. Αλ δελ 

ζπλππνβιεζνχλ νη ππνςήθηνη ζα ηίζεληαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζε ηνπο ζα απνξξίπηεηαη.  

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα  πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο ζε δχν  (2) 

ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζα αξρίδεη απφ ηελ Ξαξαζθεπή 25 Νθησβξίνπ 2019  θαη ζα δηαξθεί 

σο θαη ηελ  Γεπηέξα 04 Λνεκβξίνπ 2019 (δέθα εκεξνινγηαθέο εκέξεο).  

Θαηά ηην διάπκεια πποζκόμιζηρ ηων δικαιολογηηικών θα ππαγμαηοποιούνηαι και οι 

ζςνενηεύξειρ ηων ενδιαθεπόμενων από ηην οπιζμένη επιηποπή. (πποαιπεηικά και ζε πεπίπηωζη 

πος θέλεηε να διεξασθούν παπάλληλα). Γίλεηαη δεθηή θαη ε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ηεο αίηεζεο κε ηα 

επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά. Τν εκπξφζεζκν ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο θξίλεηαη κε βάζε ηε 

ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ. 

Νι ζςνενηεύξειρ ηων ενδιαθεπομένων θα ππαγμαηοποιηθούν από ηην οπιζμένη με ηην 

ςπ΄απιθμ.: 89/2019 απόθαζη ηος Γιοικηηικού Πςμβοςλίος ηηρ Γημοηικήρ Θοινωθελούρ   

Δπισείπηζηρ ηος Γήμος Κεγαπέων (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.) ηπιμελή Δπιηποπή, από ηην  Ξέμπηη 31 

Νκηωβπίος 2019 έωρ και ηην Γεςηέπα 04 Λοεμβπίος 2019 και ώπερ 11:00 έωρ 14:00 ζηα 

γπαθεία ηηρ Δπισείπηζηρ ζηο Θςπιακούλειο  Ξολιηιζηικό Θένηπο (Θενηπική πλαηεία Κεγάπων- 

1ορ όποθορ). 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ νιφθιεξε ηελ πξνθήξπμε ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα ή λα 

ηελ παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ  καδί κε ηελ 

αίηεζε, θαη απφ ην site ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ: (www.megara.gr). 

 

Σε πεξίπησζε πνπ αδπλαηνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ην έληππν ηεο 

αίηεζεο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηαιεί κε θαμ ε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

ΔΞΗΙΝΓΖ - ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΞΗΛΑΘΥΛ – ΞΝΒΝΙΖ ΔΛΠΡΑΠΔΥΛ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ.: 89/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ε Θνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.ΘΔ.ΓΖ.ΚΔ). Ν πξνζσξηλφο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα 

αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο  

ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.). Θαηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ έλζηαζε, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ Αηηήζεσλ   κέζα ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε. 

Ν νξηζηηθφο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηελ σο άλσ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα 

ηεξήζεη φιε ηελ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 524/80. 
 

 Ζ παξνχζα αλαιπηηθή πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ 

 ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.), Θπξηαθνχιεην 
Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν, Θεληξηθή πιαηεία Κεγάξσλ – 1νο 

 
φξνθνο 

 ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ηζφγεην Γεκαξρείνπ), θαζψο θαη 
   ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ: (www. megara.gr.). 
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Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο  ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

 

 
 

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ. 
 
 
 

 

ΘΑΙΙΗΞΝΕΖΣ Σ. ΗΩΑΛΛΖΣ 
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ΑΗΡΖΠΖ Ξπορ : ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ. 

 

         Δπψλπκν: …………………………………………………..          Κε ηελ παξνχζα, αηηνχκαη ηελ εμέηαζε ηνπ       

Όλνκα: ……………………………………………………….                 θαθέινπ κνπ, κε ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά, 

Ξαηξψλπκν: ………………………………………………..                κε ζθνπφ ηελ πξφζιεςή κνπ σο:  

Γ/λζε Θαηνηθίαο: …………………………………………                θαζεγεηνχ/ηξίαο ……………………………………………  

………………………………………………………………………                    ζηα «Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ» 

Ξφιε: …………………………………… Τ.Θ.: …………….                 (Θ.Γ.Α.Ξ.), πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ Γεκνηηθή       

Τει. Δπηθνηλσλίαο: ……………………………………….               Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ   

Α.Γ.Τ.: …………………………………………………………..              (ΓΖ.Θ.Δ..ΓΖ.ΚΔ.), ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο  

Α.Κ.Θ.Α.: ……………………………………………………….                   «Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο  

Α.Φ.Κ.: ……………………………… Γ.Ν.Υ.:………………                  Εσήο», γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, ζχκθσλα  

Email.: …………………………………………………………….                κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο. 

 

                                             Σπλεκκέλα Γηθαηνινγεηηθά: 

           Ζ παξνχζα αίηεζε 

                                                          έγγξαθα………………………………………    (νινγξάθσο)                             

                                                                                   έγγξαθα…………………………………………… (νινγξάθσο) 

                                                                                   έγγξαθα…………………………………………… (νινγξάθσο) 

έγγξαθα………………………………………….. (νινγξάθσο)      

 έγγξαθα…………………………………………… (νινγξάθσο)                                                                                  

 έγγξαθα…………………………………………… (νινγξάθσο)                                                                   

 έγγξαθα ……………………………………………(νινγξάθσο)                                                                      

 έγγξαθα…………………………………………… (νινγξάθσο)                                                       

                                                         έγγξαθα…………………………………………… (νινγξάθσο) 

 

Κέγαξα, ……………/………./……….. 

 

Αριθμ.Πρωτ.: ……………………./…………………... 

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

 

 

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή υπαλλήλου) 
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