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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ …
03/2020 (Α.Π 1516/2020) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.).
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.) ανακοινώνει
την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα «Κέντρα δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)», που λειτουργούν από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Ελευσίνας, για το σχολικό έτος 2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού
ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΡΙΘΜ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ

Καλλιτεχνικό
προσωπικό
Καθηγητές
Θεατρολογίας

2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΠΕ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.
Τίτλοι σπουδών:
Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών
της ημεδαπής ή το
Από την
ομώνυμο πτυχίο ή
υπογραφή της
ισότιμος τίτλος σχολών της
σύμβασης και
αλλοδαπής αντίστοιχης
ως 31/08/2021
ειδικότητας.
με δυνατότητα
2.
ανανέωσης ή
Γενική Προϋπηρεσία στο
παράτασης σε
αντικείμενο,
περίπτωση
αποδεδειγμένη
συνέχισης του
διδακτική προϋπηρεσία στο
προγράμματος
αντίστοιχο αντικείμενο.
.
3.
Προϋπηρεσία στον φορέα
και σε
προγράμματα ΚΔΑΠ

Καλλιτεχνικό/
εκπαιδευτικό
προσωπικό
–
Παιδαγωγοί
Δάσκαλοι
Δημοτικής
εκπαίδευσης

Καλλιτεχνικό/
εκπαιδευτικό
προσωπικό
–
Παιδαγωγός
Μαθηματικών
και
Φυσικών
επιστημών
(με
πιστοποίηση
στην
εκπαιδευτική
ρομποτική)

2

1

Π.Ε.

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

Π.Ε.

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
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

Καλλιτεχνικό
προσωπικό
–
Μουσικοί

2

Τ.Ε

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
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
Από την
Εκπαιδευτικό Ίδρυμά ή
υπογραφή της Ανώτερη Σχολή χώρας
σύμβασης και κράτους µέλους της
ως 31/08/2021 Ευρωπαϊκής Ένωσης, iii)
με δυνατότητα από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
ανανέωσης ή
Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή
παράτασης σε χώρας εκτός Ευρωπαϊκής
περίπτωση
Ένωσης µε αναγνωρισμένη
συνέχισης του ισοτιμία.
προγράμματος 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.

Καλλιτεχνικό
προσωπικό –
Ζωγράφοι

ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ

3

Π.Ε.

Προϋπηρεσία στην
δημιουργική απασχόληση
παιδιών και νηπίων.
3.
Προϋπηρεσία στον Φορέα
και σε προγράμματα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
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
Από την
ή το ομώνυμο πτυχίο ή
υπογραφή της
δίπλωμα Ελληνικού
σύμβασης και
Ανοικτού Πανεπιστημίου
ως 31/08/2021
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
με δυνατότητα
Προγραμμάτων Σπουδών
ανανέωσης ή
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της
παράτασης σε
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
περίπτωση
σχολών της ημεδαπής ή
συνέχισης του
αλλοδαπής, αντίστοιχης
προγράμματος
ειδικότητας.
.
2.
Γενική Προϋπηρεσία στο
αντικείμενο,
αποδεδειγμένη
διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείμενο.
3.
Προϋπηρεσία στον φορέα
και σε προγράμματα ΚΔΑΠ

10

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων 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).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα, και να την
υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στην Ελευσίνα επί των
οδών Παγκάλου και Κίμωνος (1ος όροφος), Τηλέφωνο 210 5565606 και 2105565607 φαξ 210
5565606 και ώρες 11.00 – 14.00, από την Δευτερά 31 Αυγουστου2020 έως την

Τέταρτη 09 Σεπτέμβριου 2020,μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών και τίτλων.
Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την
σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην
αναλυτική προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την
προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης
(www.kedelefsinas.gr), μαζί με την αίτηση.
Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία της προκειμένου να παραλάβουν
το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους
αποσταλεί με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, 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 συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιούνται από την ορισμένη με την υπ’
αριθμ. : 115/2020… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τριμελής επιτροπή, σε
ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

ΦΩΤΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΑΚΗΣ

