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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Πρόσληψης προσωπικού είκοσι επτά  (27) ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας  δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών 
αναγκών των Παιδικών  Σταθμών του Δήμου Καισαριανής  

 
Έχοντας υπόψη: 
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 <<Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης>>(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
 
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 <<Κώδικας 
κατάστασης Δημοτικών και Κοινoτικών   υπαλλήλων>> ,όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015. 
 
3.    Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 <<Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης>>, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
Ν.2738/1999,σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του 
Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. 
 
4. Την υπ αριθμ.  161/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου μας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού , είκοσι επτά  (27) 
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ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων 
και κατεπειγουσών αναγκών τ των Παιδικών  Σταθμών του Δήμου 
Καισαριανής 
5. Την Αριθμ. Πρωτ.16030/10.8.2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών για την ύπαρξη πίστωσης για την κάλυψη μισθοδοσίας του 
ανωτέρω προσωπικού 

 
Ανακοινώνει 

 
 Την πρόσληψη προσωπικού, είκοσι επτά  (27) ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας  δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών 
αναγκών των Παιδικών  Σταθμών του Δήμου Καισαριανής ως 
ακολούθως 
 
 

1. ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 
 
α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής 
Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  
 
 
2. ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  
Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 
 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή 
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής 
Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών 
Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής 
Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο 
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πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Γενικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή της ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 
 
 
3. ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
 
Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, 
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
  4. ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης 
ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης  ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός 
Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα 
ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή  Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
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ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και σχετική εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών.  

 

      5. ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 
 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο 
τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηριών Ειδικής  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του αρθ. 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 
 
 
 
6. ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( αρ. 5 παρ. Ν. 2527/1997) 

 

 

 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του 
Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & 
αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποκλειστικό τρόπο κατάθεσης, 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑ στην είσοδο του Δημαρχιακού 
Καταστήματος στην ακόλουθη διεύθυνση: Βρυουλων 125 και 
Φιλαδελφείας . 
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 23/8/2021 έως και 25/8/2021 και 
από 8.30 μέχρι 1.30 μ.μ. 

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά κατάθεσης: 

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία) 
2. Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ (από το μητρώο του 

ΙΚΑ) 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου 

(για όσους έχουν ανήλικα ή παιδιά που σπουδάζουν) 
4. ΑΜΚΑ  
5. Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που περιγράφονται στην 

παρούσα ανακοίνωση ανά ειδικότητα  

Οι υποψήφιοι κατά την πρόσληψη τους πρέπει να προσκομίσουν 
πιστοποιητικό υγείας από γιατρό Υγειονομικού Κέντρου, ή Κρατικού 
Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από 
μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να 
ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. 
 

 

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
                                                       

                                                    ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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