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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ         
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. 
Α.Φ.Μ.: 997887336       
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 – Τ.Κ. 171 21 
Τηλ.: 2132025-915 ΕΩΣ 921 
Fax: 2109358271 
E-mail: kpagogis.dnsmyrnis@yahoo.gr 

           

           
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 206 του Ν.3584/07 
2. Την περίπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν.3812/09 
3. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2013 του Ν.Π.  
4. Την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. Πρωτ. Οικ.29825/07-07-2003 
5. Την εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ οικ.5345/04-02-2005 
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 1710/29-08-2013 βεβαίωση της Προέδρου του Ν.Π.  
7. Την υπ΄αριθμ. 94η/13 απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

του Δήμου Νέας Σμύρνης.   
8. Την υπ' αριθμ. Α.Π. ΟΙΚ.46140/37839/04-09-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 
αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,, συνολικά είκοσι πέντε  (25) 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου 
Νέας Σμύρνης  

Νέα Σμύρνη ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων-Παιδαγωγών  
2 μήνες  

 
5 

102 

Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Νέα Σμύρνη ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 
2 μήνες 

 
4 

103 

Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Νέα Σμύρνη ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 
2 μήνες  

 
5 

104 

Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Νέα Σμύρνη ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 
2 μήνες  

 
3 

105 

Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Νέα Σμύρνη ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας  
2 μήνες  

 
8 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

1)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)Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της 
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με 
κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης 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 

102 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας 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) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ). 
3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 

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 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  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

104 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή,  απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή 
-για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980- απολυτήριος τίτλος Δημοτικού σχολείου ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 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. 

105 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή,  απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή 
-για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980- απολυτήριος τίτλος Δημοτικού σχολείου ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 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. 

 

 

Οι υποψήφιοι των παραπάνω  ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα,  τα εξής 
δικαιολογητικά. 

  

1. Έντυπο αίτησης  
2. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
3. Αντίγραφο τίτλου Σπουδών, όπου απαιτείται 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 
5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας , πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για      υποψηφίους 

που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή πιστοποιητικό 
γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι. 

Για την απόδειξη γονέα  Μονογονεϊκής Οικογένειας, απαιτείται: 

     Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι   γονέας        
μονογονείκής  οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της  πρόσληψης, 
ασκεί εν τοις πράγματι  και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων 
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ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και 
μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

  

Για την απόδειξη  Τέκνου μονογονείκής Οικογένειας απαιτείται: 

     Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο 
μονογονείκής οικογένειας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τη γονική μέριμνα 
ασκούσε εν τοις πράγματι  

      Και κατ΄ αποκλειστικότητα η μετά από ανάθεση ένας μόνο γονέας. Το δικαίωμα αυτό  ασκείται 
από το τέκνο μέχρι και την συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του . 

Για την απόδειξη εμπειρίας απαιτείται: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986 στην οποία να δηλώνονται  επακριβώς ο χρόνος  και το είδος της εμπειρίας του 
καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης 
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

 Οι μισθωτοί  του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας 

 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με  τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.   

 Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης  να γίνει στο Κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο 
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Νέας Σμύρνης , στον οποίο εδρεύει η 
υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 
παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση και να την υποβάλουν   
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Ελευθερίου Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη,  ΤΚ 17121, (τηλ. 
επικοινωνίας: 2132025918) Υπεύθυνη κα Στασινοπούλου Βασιλική .  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  πέντε  (5)  εργάσιμες ημέρες  και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα  της ανάρτησης της παρούσας και ώρες 8.30 έως 14.30. Οι υποψήφιοι μπορούν να 
αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: στην υπηρεσία μας στην διεύθυνση neasmyrni.gr. 
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Ανάρτηση πινάκων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στο κατάστημα 
των γραφείων μας ενώ θα συνταχθεί  και πρακτικό ανάρτησης 

   

Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  Προσληφθέντες οι 
οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους 
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους 
σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται  λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 
υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

     

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
 
 

           ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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