
 
 

                                                     Βόλος  14/10/2019 
                Αρ. Πρωτ. 9755 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 - 2020» 

 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

 
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις  διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε  από το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν. 3812/2009  

4. Το ν. 4314/2014 α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό ∆ίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 
297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014). 

5. Την αρ. πρωτ: οικ.3955/21/1/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης  µε την οποία  καθορίζεται η διαδικασία του προγραµµατισµού  
προσλήψεων  έκτακτου προσωπικού για το έτος 2019. 

6. Το ΦΕΚ 2128/8-6-2018 τεύχος Β’ «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, 
Παρακολούθησης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία Εφαρµογής της ∆ράσης «Εναρµόνιση 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» έτους 2018-2019, συγχρηµατοδοτούµενης 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώνου για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 6451/7-6-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την 
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής» Έτους 2019-2020. 

8. Τον ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο επιλέξιµων δοµών  ανά ∆ήµο, που 
εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συµµετέχουν στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» Περίοδος 2019-2020.  

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3490/1-7-2019 απόφαση (Α∆Α:ΨΒΓΥ65ΧΙ8-ΧΝ∆)  του Ειδικού 
Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου µε θέµα: 
«Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020» µε κωδικό ΟΠΣ 5046055 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

10. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2594/18-7-2019 απόφαση (Α∆Α:ΨΛΩ57ΛΡ-Ψ0Ι) του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα: «Ένταξη της Πράξης ‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 
(AMEA)’’ µε κωδικό ΟΠΣ 5047117 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιφερειακό 
επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020». 

11. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2595/18-7-2019 απόφαση (Α∆Α:64Α47ΛΡ-∆Ν6) του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας µε θέµα: «Ένταξη της Πράξης ‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020’’ 
µε κωδικό ΟΠΣ 5047116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιφερειακό επιχειρησιακό 
πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020». 

12. Την υπ` αριθµ.220/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – ∆ηµοτικό Ινστιτούτο 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – ∆.Ι.Ε.Κ.) ∆ήµου Βόλου, σχετικά µε την 
έγκριση προκήρυξης ,του Παραρτήµατος ΣΟΧ και της αίτησης για την πρόσληψη 3 
εκπαιδευτών ΠΕ µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής». 

 

Ανακοινώνει 
 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τριών (3) 

ατόµων  για την υλοποίηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελµατικής Ζωής» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης – ∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου 

(Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) που εδρεύει στο ∆ήµο Βόλου, 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): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 
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Κοινωφελής Επιχείρηση 
Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης – ∆ηµοτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου 

(Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) 
Για τη στελέχωση της δοµής    

Κ∆ΑΠ Βασδέκειο   

∆ήµος Βόλου ΠΕ  Φυσικής Αγωγής  

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
έως 31/08/2020  µε δυνατότητα 
ανανέωσης-παράτασης µε τη 
συνέχιση του προγράµµατος  

 

1 

131 

Κοινωφελής Επιχείρηση 
Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης – ∆ηµοτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου 

(Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) 
Για τη στελέχωση της δοµής    

Κ∆ΑΠ  Βασδέκειο  

∆ήµος Βόλου ΠΕ /ΤΕ Πληροφορικής 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
έως 31/08/2020  µε δυνατότητα 
ανανέωσης-παράτασης µε τη 
συνέχιση του προγράµµατος  

 

1 
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Κοινωφελής Επιχείρηση 
Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης – ∆ηµοτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου 

(Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) 
Για τη στελέχωση της δοµής    

∆ήµος Βόλου 
ΠΕ Παιδαγωγός 
Ειδικής Αγωγής  

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
έως 31/08/2020  µε δυνατότητα 
ανανέωσης-παράτασης µε τη 
συνέχιση του προγράµµατος  

 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

Κ∆ΑΠµεΑ  Ν.Ιωνίας 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

130 
Πτυχίο Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή Εθνικής Ακαδηµίας σωµατικής Αγωγής 
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
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Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης των 
Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής µε κατεύθυνση 
«Εφαρµοσµένης Πληροφορικής» ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής µε κατεύθυνση «∆ιοίκηση 
Τεχνολογίας» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους που εισήχθησαν µετά το 
ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. ή Ηλεκτρονικής και 
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή 
Ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή 
Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων και ∆ικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλ/ων ή ΠΣΕ “Επιστήµες και 
Πολιτισµός” (µε κατεύθυνση Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές τους) ή Πολιτισµικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική ή Πληροφορικής και 
Τηλεµατικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ή Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου ή Πτυχίο ή 
∆ίπλωµα Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 
Πολυµέσων, ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή 
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη 
∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή 
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή 
Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοµατισµού ή Μηχανικών Αυτοµατισµού ή Τηλεπικοινωνιακών 
Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 
µε κατεύθυνση «Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής» ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµα 
πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  
Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή 
πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
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Πτυχίο  Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τµηµάτων 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή 
Παιδαγωγικά Τµήµατα Ειδικής Αγωγής µε κατεύθυνση ∆ασκάλων, των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής 
ή µε αναγνωρισµένο ως αντίστοιχο και ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό 
Ελληνοµάθειας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη Γενική Εκπαίδευση  ή  εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόµενους από 
τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης που κατέχουν εξειδίκευση 
στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση που αποδεικνύεται µε  
Α) ∆ιδακτορικό δίπλωµα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στη Σχολική Ψυχολογία , µε βασικές 
σπουδές σε Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της 
αλλοδαπής 
 Β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ή στη Σχολική Ψυχολογία µε 
βασικές σπουδές σε Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο 
πτυχίο της αλλοδαπής  
Γ)  Πτυχίο διετούς µετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των ∆ιδασκαλείων της 
ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές σε 

ΑΔΑ: 6ΨΟΔΟΚΨΩ-Ν9Ω



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής  
∆)  Πτυχίο από Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της 
αλλοδαπής µε τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση 

 

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

 

Ο/H επιλεγείς/είσα οφείλει να προσκοµίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό 
υγείας σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) 
Υπουργική Απόφαση. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων 
τους και της εµπειρίας τους, οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα από την 
παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του 
ανωτέρω Παραρτήµατος.   

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.)», Προύσσης 22-26, Τ.Κ. 38446, Νέα Ιωνία Βόλου, 
απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία, (τηλ. επικοινωνίας: 2421063374). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας 
µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος 
του ∆ήµου Βόλου,  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 υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας 
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ (www.kekpa.gr). 
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Το πλήρες  κείµενο της ανακοίνωσης, το έντυπο της αίτησης και το παράρτηµα  
ανακοίνωσης ΣΟΧ µπορούν οι υποψήφιοι να αναζητήσουν  στα γραφεία της υπηρεσίας µας  
Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία ή   στο δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ (www.kekpa.gr). 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» το οποίο 
περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε 
συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα 
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές 
ρυθµίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους 
στη διαδικασία επιλογής.  

 
 

                Η  Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ  
 
 
           Μορφογιάννη Αναστασία  
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