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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

διάρκειας (2) μηνών, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), σε 

συνδυασμό με το άρθρο 233, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 

47/τ.Α΄/11.05.2015) και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26.08.2015) και το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 

(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.06.2018) και το άρθρο 43 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 

91/τ.Α΄/13.04.2023), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την υπ' αριθμ. 25/2023 (ΑΔΑ: 6ΕΒ9ΟΞ1Β-ΣΑΦ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία 

διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης, η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι 

κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθούν με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (χρονικής διάρκειας δυο (2) 

μηνών), συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των 

τριών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, με 

τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα. 

4. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 

Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28.12.2006), όπως ισχύει.» 
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5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 

91/τ.Α΄/13.04.2023) η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, εξαιρείται από την 

αναστολή προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο.  

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 609/τ.Β΄/15.03.2013) του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 588/τ. Β΄/24.02.2017) 

και ισχύει.  

Α Ν ΑΚ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο 

(2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων, ένα άτομο κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Παιδαγωγών 

Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, ελλείψει αυτών κατηγορία/κλάδου ΔΕ Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων, και δυο (2) ατόμων κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 

για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του 

Δήμου Λαυρεωτικής, συγκεκριμένα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Κλάδος/Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
Δήμου Λαυρεωτικής 

(Για τη στελέχωση των 
δομών των Βρεφονηπιακών 

Σταθμών) 

Κερατέα 
Δήμος  

Λαυρεωτικής 
Ν. Αττικής 

ΤΕ Παιδαγωγών 
Πρώιμης Παιδικής 

Ηλικίας 
2 μήνες 1 

102 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
Δήμου Λαυρεωτικής 

(Για τη στελέχωση των 
δομών των Βρεφονηπιακών 

Σταθμών) 

Κερατέα 
Δήμος 

Λαυρεωτικής 
Ν. Αττικής 

ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων 

2 μήνες 2 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

101 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

102 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών 

Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας 

και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή 

Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας 

ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή 

Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. 

ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου σπουδών ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 

Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Βοηθών 

Γενικής Βρεφονηπιοκομίας Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή 

Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή 

Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής 

Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α' 

κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή 

ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. (Ν. 2431/1996). 

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει 
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την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 

ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1). 

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

3. Οι υποψήφιοι να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 

για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.  

5. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 

Υπαλληλικού Κώδικα του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007) με την 

επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994), ήτοι: 

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος 

καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι 

υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) να 

μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη 

ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται 

μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει 

τις συνέπειες της ποινής. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω 

παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού 

εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα 

ασφαλείας, που τους έχουν επιβληθεί, ή έχουν απολυθεί υπό όρο (άρθρ. 4 παρ. 6 

Ν. 2207/1994). 

6. Οι υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή 

ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009), όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 του Ν. 2527/1997. (Ο υπολογισμός του 

δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων και προς τα πίσω). 
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7. Οι υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021 σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της απασχόλησης του 

προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 

οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στο κώλυμα οκτάμηνης 

απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, 

ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με 

καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν 

και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα 

(12) μηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά από 

τους συνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε 

συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η 

κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους υποψηφίους. 

Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε 

σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με 

αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί 

και προς τα πίσω. 

8. Οι επιλεγέντες/γείσες οφείλουν  να προσκομίσουν κατά την πρόσληψή τους στον 

Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 

3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση. 

9. Οι επιλεγέντες/γείσες οφείλουν  να προσκομίσουν κατά την πρόσληψή τους αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των 

τριών μηνών). 
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5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Χορηγείται από την υπηρεσία μας) 

που να αναφέρει ότι πληρούν τα αναγραφόμενα 4, 5, 6, 7 στα γενικά προσόντα 

πρόσληψης.  

6. Βεβαίωση – δελτίο ανεργίας σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει, στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου 

Λαυρεωτικής (οδός Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37 Κερατέα Αττικής), στο δικτυακό τόπο του 

Νομικού Προσώπου www.kefalos.gr  όπως επίσης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στα 

γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής (οδός Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37 

Κερατέα Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για οποιαδήποτε πληροφορία 

μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22993-20237 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 18η Μαΐου 2023 και λήγει την 22η 

Μαΐου 2023 στις 14:00 μ.μ. 

Ο Πρόεδρος του 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ 
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