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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ σπ’αριθμ. ΟΥ 1/2018 (Α.Π.: 1181 /31.07.2018) για ηη ζύναυη ύμβαζης Δργαζίας 

Ιδιφηικού Γικαίοσ Οριζμένοσ Υρόνοσ  
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Γηα ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαιιηηερληθνχ  πξνζσπηθνχ κε Πχκβαζε Δξγαζίαο  Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ 
Σξφλνπ. 

Η  Γημοηική Κοινφθελής Δπιτείρηζη ηοσ Γήμοσ Μεγαρέφν (ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ.) ανακοινώνει 
 

ηελ πξφζιεςε σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαιιηηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» γηα ηα «Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ (ΘΓΑΞ)», πνπ 
ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ Γεκνηηθή Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.) , γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019, 

κε Πχκβαζε Δξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Γεκαπένηε (15) αηόμφν, γηα ηεο εμήο αλά 
εηδηθφηεηα, αξηζκνχ αηφκσλ θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα: 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ – 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΘΔΔΧΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣ. 

ΒΑΘΜΙΓΑ 
ΥΡΟΝΟ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Δκπαιδεσηικό – Καλλιηετνικό προζφπικό  

Δθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο Φπζηθήο 
Αγσγήο (κε 

εμεηδίθεπζε ζηε 

Οπζκηθή Γπκλαζηηθή)  

1 ΞΔ ή ΓΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2019, κε 
δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 
πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν ηκήκαηνο επηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ ηεο εκεδαπήο ή ην 
νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Πε πεξίπησζε  

έιιεηςεο πηπρίνπ ΑΔΗ είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε 
πξνζσπηθνχ  κε δίπισκα ΓΔ – Ξξνπνλεηηθήο 

εηδηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ 

απαηηείηαη απφ επίζεκν θαη αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 
 

 
 2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή 
ΝΡΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο.   

 
Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 

θαη λεπίσλ. 

 
3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 

ΘΓΑΞ. 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο Φπζηθήο 
Αγσγήο (κε 

εμεηδίθεπζε ζην ΡΑΔ 
ΘΒΝ ΛΡΝ) 

1 ΞΔ ή ΓΔ 

Απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2019, κε 
δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν ηκήκαηνο επηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη αζιεηηζκνχ ηεο εκεδαπήο ή ην 
νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Πε πεξίπησζε  
έιιεηςεο πηπρίνπ ΑΔΗ είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ  κε δίπισκα ΓΔ – Ξξνπνλεηηθήο 

εηδηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ 
απαηηείηαη απφ επίζεκν θαη αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

 

 
 2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 
αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή 

ΝΡΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο.   

 
Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 

θαη λεπίσλ. 
 

3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 

ΘΓΑΞ. 

ΑΔΑ: ΨΦΓΒΟΞΠΜ-ΙΤΗ
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Δθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ – 

Θνηλσληνιφγνο 

1 ΞΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2019, κε 

δπλαηφηεηα 
αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 
πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν Θνηλσληνινγίαο ή 
αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο αλάινγεο εηδηθφηεηαο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο.   

2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή 
ΝΡΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο.  

Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 

θαη λεπίσλ. 
3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 

ΘΓΑΞ . 

Δθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ - 

Γαζθάισλ 

1 ΞΔ 

Απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2019, κε 

δπλαηφηεηα 
αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 
πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1. 1.Ρίηινη ζπνπδψλ: Ξηπρίν Ξαηδαγσγηθψλ Ρκεκάησλ 

(Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) ή ην νκψλπκν Ξηπρίν ή 

Γίπισκα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ 

(ΔΑΞ) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2.  

2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή 
ΝΡΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο.  

Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 
θαη λεπίσλ. 

3. 3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 

ΘΓΑΞ . 

Δθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο Μέλσλ 
Γισζζψλ (Αγγιηθά)   

1 ΞΔ 

Απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2019, κε 

δπλαηφηεηα 
αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα 

πηπρία αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο (2). 
Ξηπρίν Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Θχπξνπ (3). Πε πεξίπησζε  
έιιεηςεο πηπρίνπ ΑΔΗ είλαη δπλαηή ε πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ κε αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα 

επάξθεηαο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο απφ επίζεκν θαη 
αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

 2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 
αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή 

ΝΡΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο.  
Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 

θαη λεπίσλ. 

3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 
ΘΓΑΞ  

 
 

 

Δθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο Μέλσλ 
Γισζζψλ (Γαιιηθά)   

 
 

 

1 

 

 

 
 

ΞΔ 

 

 
 

Απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη 
σο 31/8/2019, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο Ξαλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκα 

πηπρία αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο (2). Πε 
πεξίπησζε  έιιεηςεο πηπρίνπ ΑΔΗ είλαη δπλαηή ε 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε αληίζηνηρν πηπρίν ή 
δίπισκα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο απφ 

επίζεκν θαη αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή 
ΝΡΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο.  

Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 

θαη λεπίσλ. 
3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 

ΘΓΑΞ. 

ΑΔΑ: ΨΦΓΒΟΞΠΜ-ΙΤΗ
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Θαιιηηερληθφ 
πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηήο 
Θεαηξνινγίαο 

2 ΞΔ ή ΡΔ ή ΓΔ 

Απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη 
σο 31/8/2019, κε 

δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν Θεαηξηθψλ Ππνπδψλ ηεο 
εκεδαπήο ή ην νκψλπκν πηπρίν ή ηζφηηκνο ηίηινο 

ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Πε 
πεξίπησζε έιιεηςεο πηπρίνπ ΑΔΗ είλαη δπλαηή ε 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε  νπνηνδήπνηε πηπρίν ή 

δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ 
Γεπηεξνβάζκηαο ή κεηά Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη πηπρίν Γξακαηηθήο 
Πρνιήο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην πνπξγείν 

Ξνιηηηζκνχ ή ζρνιήο κεηαιπθεηαθήο θνίηεζεο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν ηνπ 

Θξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο ή ηνπ Δζληθνχ 
Θεάηξνπ ή νπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα θαη 

απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Γεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή 
άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήηνπ 

εηδηθφηεηαο θαη ζρεηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ. 

2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν, 
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν 
3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 

ΘΓΑΞ 

 

Θαιιηηερληθφ 

πξνζσπηθφ – 

Θαζεγεηέο Σνξνχ 

2 ΓΔ 

Απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2019, κε 
δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 
πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ: Ξηπρίν ή Γίπισκα ή απνιπηήξηνο 
ηίηινο ηνπιάρηζηνλ  Γεπηεξνβάζκηαο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο θαη Γίπισκα Θξαηηθήο Νξρεζηξηθήο 

Ρέρλεο ή αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ηδησηηθήο 
επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ρνξνχ ηνπιάρηζηνλ  2εηνχο 

θνίηεζεο ή αλψηεξεο ζρνιήο/Αλψηαηεο ζρνιήο 
ρνξνχ ηνπ Δμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλεο απφ ην 

θξάηνο (θαη απνιπηήξην Ιπθείνπ) ή Απνιπηήξην 

Ιπθείνπ θαη βεβαηψζεηο γλψζεσλ ζην αληηθείκελν απφ 
Γεκφζην Φνξέα. 

 2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ΝΡΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο 
Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 

θαη λεπίσλ. 

3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 
ΘΓΑΞ. 

 

 
Θαιιηηερληθφ 

πξνζσπηθφ – 
Κνπζηθνί 
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ΞΔ ή ΡΔ ή ΓΔ 

 

 
Απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2019, κε 
δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν Κνπζηθψλ Ππνπδψλ ή 

Κνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Ρέρλεο ή Ιατθήο θαη 
Ξαξαδνζηαθήο Κνπζηθήο ή Ρερλνιφγσλ Κνπζηθήο 

Ρερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ή Ρερλνιφγσλ 

Ρερλνινγίαο ήρνπ θαη Κνπζηθψλ Νξγάλσλ ή 
Κνπζηθήο Ρερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ή Απφθνηηνη 

αλαγλσξηζκέλσλ Ωδείσλ κε δηθαίσκα δηδαζθαιίαο ή 

θάηνρνη πηπρίνπ Ωδηθήο.  
2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 

απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 
αληηθείκελν ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή  

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΝΡΑ ή 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο.  
Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 

θαη λεπίσλ. 
3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 

Θ.Γ.Α.Ξ.. 

Θαιιηηερληθφ 

πξνζσπηθφ – 
Θαζεγεηήο 

Δηθαζηηθψλ 

1 ΞΔ  

Απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη 

σο 31/8/2019, κε 
δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή 

παξάηαζεο ζε 
πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

1.Ρίηινη ζπνπδψλ : Ξηπρίν   εηδηθφηεηαο   Αλσηάηεο   

Πρνιήο   Θαιψλ Ρερλψλ αλαγλσξηζκέλσλ 

Ξαλεπηζηεκίσλ ή  άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο 

ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ζηελ αληίζηνηρε 

εηδηθφηεηα.  

 2.Γεληθή Ξξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν: 
απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζην αληίζηνηρν 

αληηθείκελν ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή  

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΝΡΑ ή 
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο.  

Ξξνυπεξεζία ζηελ δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ 
θαη λεπίσλ. 

 3. Ξξνυπεξεζία ζηνλ Φνξέα θαη ζε πξνγξάκκαηα 

Θ.Γ.Α.Ξ. 

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΧΝ 15    

ΑΔΑ: ΨΦΓΒΟΞΠΜ-ΙΤΗ



[4] 

 

Οι σπουήθιοι όλφν ηφν ειδικοηήηφν θα πρέπει να έτοσν ηην Δλληνική ιθαγένεια και να έτοσν ηλικία 21 εηών και άνφ 

και να μην έτοσν σπερβεί ηο 64ο έηος (άρθρο 13 ηοσ Ν. 3584/2007). 
Τποβολή αιηήζεφν ζσμμεηοτής  

Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε ηνπ θνξέα, θαη λα ηελ ππνβάιινπλ είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, ζηα 

γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γημοηικής Κοινφθελούς Δπιτείρηζης ηοσ Γήμοσ Μεγαρέφν (ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ.) ζηα Κέγαξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Θπξηαθνχιεην Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν (Θεληξηθή πιαηεία Κεγάξσλ – 1νο φξνθνο) – Ρειέθσλν: 22960 82747 & 
89150 θαη θαμ: 22960 89121 θαη ψξεο 09:00 - 14:00, καδί κε ηα αληίγξαθα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηίηισλ.  

Γίλεηαη δεθηή θαη ε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ηεο αίηεζεο κε ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά. Ρν εκπξφζεζκν ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο θξίλεηαη κε βάζε ηε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ. 

Ρα ηππηθά πξνζφληα πξφζιεςεο θαη απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή πξνθήξπμε. Νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ νιφθιεξε ηελ πξνθήξπμε ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα ε λα ηελ παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηεο 

Γημοηικής Κοινφθελούς Δπιτείρηζης ηοσ Γήμοσ Μεγαρέφν (ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ.),  καδί κε ηελ αίηεζε, ή απφ ην επίζεκν site 

ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Κεγαξέσλ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.ΚΔ.):(www.dikedime.gr.) θαη ζην site ηνπ Γήκνπ 
Κεγαξέσλ (www.megara.gr). 

 Πε πεξίπησζε πνπ αδπλαηνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο, ζα πξέπεη λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηαιεί κε θαμ ε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο  ή ηεο αλάξηεζεο ηεο ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ 
ηεο Γημοηικής Κοινφθελούς Δπιτείρηζης ηοσ Γήμοσ Μεγαρέφν ΓΗΚΔΓΗΜΔ (ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ.) , εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη 

ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο 
εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα.   

Νη ζπλεληεχμεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ νξηζκέλε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 67/2018 απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηξηκειήο επηηξνπή, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο 

ηνπο. 

  

     Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  

 

 

 ΠΞΟΗΓΩΛ ΘΝΟΩΠΖΠ 

http://www.dikedime.gr/
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