
Ημερομηνία  27/7/2021 

 

 

ΑΝΑΚOΙΝΩΣΗ 1/2021 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης) 

 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

απόφαση του Δ.Σ 53/26-7-2021, για την υλοποίηση της Δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021-2022 στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης), διάρκειας 

από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικού αριθμού τριών (3) 

ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και τη λειτουργία της Β’ βάρδιας του 

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών με αναπηρίες, για τις εξής, κατά  αριθμό 

ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Γυμναστής 

ΠΕ 

1 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο τουλάχιστον 

έξι (6) μηνών. 

 

 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως

31/8/22, με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος

Εργο- 
θεραπευτής 
ΤΕ 

1 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας 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 και Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Εργοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 

επαγγέλματος Εργοθεραπευτή (ΤΕ). 

 

Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο τουλάχιστον 

έξι (6) μηνών. 

 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως

31/8/22,

με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος

 ΔΕ 
Τεχνικός 
Εκπαιδευτής

1 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου.  

Ειδίκευση σε σχολή ή σεμινάρια σε μορφές τέχνης όπως: 

χειροτεχνία ή αγγειοπλαστική ή κεραμική ή ζωγραφική ή 

μουσικοκινητική αγωγή ή θεατρικό παιχνίδι. 

  

 Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο τουλάχιστον 

έξι (6) μηνών. 

 

Από την υπογραφή της 

σύμβασης έως

31/8/22, με δυνατότητα 

ανανέωσης ή 

παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος

 

 



Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 40 ετών και  σύμφωνα με το ΦΕΚ 

130/Α’/23-7-2021, Κεφάλαιο Γ’, άρθρο 205 & 206 (ιβ), υπάρχει υποχρέωση επίδειξης 

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από 27/07/2021 έως και 27/08/2021. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο 

info@kedmt.gr. Με τη λήξη της προθεσμίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για 

τη διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

– Πληροφορίες: 2104834614, 2109483734 (έως και 5/08/2021) 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας συναφούς με την ειδικότητα της θέσης. 

4. Βιογραφικό σημείωμα. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) 

6. Πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τον COVID-19. 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (*Χωρίς τα τυπικά προσόντα, ο υποψήφιος δεν προκρίνεται 

στο 2
ο
 στάδιο και άρα απορρίπτεται.) 

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  (30 μονάδες) 

 2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (έως 40 μονάδες: 15 μονάδες η προϋπηρεσία που καθορίζεται από 

την προκήρυξη και 5 μονάδες το κάθε επιπλέον εξάμηνο εμπειρίας) 

3. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Σεμινάρια, πτυχία: 10 μονάδες) 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (20 μονάδες) 

Σε περίπτωσης ισοβαθμίας, θα προηγείται ο υποψήφιος με εντοπιότητα 

 


