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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                           ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ   ΕΩΣ  ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ :

   Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20 α του Ν. 4057/2012 ( ΦΕΚ 54/Α΄) , όπως συμπληρώθηκαν
και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ 85/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε του Ν. 3812/2009 « Αναμόρφωση συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 234/Α /28-12-2009).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις 
και συμπληρώσεις καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 205 & 206 του Ν. 3584/2007 ( ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007).

5. Την  υπ΄ αριθμ. 14/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δήμου Κηφισιάς.

6. Την αναγκαιότητα  πρόσληψης  προσωπικού  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών , 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα  για την οργάνωση  και λειτουργία του

                          « ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 2020»  του Δήμου Κηφισιάς.

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

      Την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την 
αντιμετώπιση  επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,    ογδόντα   ( 80 ) ατόμων, για την οργάνωση 
και εύρυθμη  λειτουργία  του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2020,  που θα διεξαχθεί  από 6/7/2020 έως και 
31/7/2020 , σε  Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

Οι  ειδικότητες  που θα  προσληφθούν είναι:

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΤΟΜΩΝ
101  ΠΕ  ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 34
102 ΠΕ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6
103 ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 2
104 ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 1
105 ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2
106 ΔΕ  ΦΥΛΑΚΕΣ 13
107 ΠΕ  ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5
108 ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 6
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109 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 5
110 ΠΕ  ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 4
111 ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ  2

 Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

      Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

    1.  Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

 2.  Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
        για την οποία προσλαμβάνονται

3. Να μην έχουν  κώλυμα  του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα για   ποινική καταδίκη, υποδικία, 
στερητική ή επικουρική  δικαστική συμπαράσταση.

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ.2 του Ν.4325/2015, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού που
απασχολείται  για την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,  με  σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

    Β.  ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Κωδικός Θέσης Τίτλος  σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα

101
Πτυχίο ή δίπλωμα παιδαγωγικού τμήματος  με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε  β)
Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής  με  ειδίκευση  στην  Παιδαγωγική  ή  Εκπαιδευτικής  και  Κοινωνικής
Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό Δημοτικής 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  σχολών  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

( Εφόσον  οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω  προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα  ΑΕΙ της ημεδαπής Ελληνικής φιλολογίας ή  Αγγλικής Φιλολογίας ή
Γαλλικής  Φιλολογίας  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  σχολών  της  ημεδαπής  ή   αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας.

102
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  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος  τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης  σχολής
Νηπιαγωγού της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

103  
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 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 σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

 β)  ΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
Ψυχολόγου.

104  
Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Κοινωνιολογίας  ή  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και
Ιστορίας  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  ή 
Ιστορίας  –  Αρχαιολογίας  –  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  με  κατεύθυνση  Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας  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  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας.

105
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής  Εργασίας  ή  Κοινωνικής  Διοίκησης  και  Πολιτικής  Επιστήμης-Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.)  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή 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.

β)  Άδεια ‘Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση  ότι  πληρεί   όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

106
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή
Φύλακας  Μουσείων  και  Αρχαιολογικών  χώρων  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 ή  οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας
ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της
αλλοδαπής,  ανεξαρτήτως  ειδικότητας  και  σχετική  εμπειρία  τουλάχιστον  ενός  (1)
έτους  ή  οποιοδήποτε  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
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107
Πτυχίο  ή  δίπλωμα   ΑΕΙ  τμήματος  Μουσικών  Σπουδών  ή  Μουσικής  Επιστήμης  και
Τέχνης  ή  ανώτερων  θεωρητικών  σπουδών,  ή   δίπλωμα   ή   πτυχίο  ή  βεβαίωση
ειδίκευσης  σπουδών  μουσικών  οργάνων  πιάνου,  κιθάρας  ή  αρμονίου,
αναγνωρισμένου  μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
  
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής  και   Δίπλωμα  ή  πτυχίο   της
αντίστοιχης   ειδικότητας  οργάνου  ή  μαθήματος   διδασκαλίας  για  το  οποίο
προσλαμβάνεται   ο  υποψήφιος   αναγνωρισμένου   ωδείου  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής.

108
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 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 σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

109
Πτυχίο ή Δίπλωμα του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. ή του 
Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ή του τμήματος Θεατρικών σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών ή του τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πατρών ή 
του τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών Ναυπλίου ή  ΑΕΙ 
Πολιτιστικής-Καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
  
 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα  ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
δευτεροβάθμιας  ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος  τίτλος  σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή  αλλοδαπής και πτυχίο  
Δραματικής Σχολής  αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού ή πτυχίο 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου  Ελλάδας ή του Εθνικού Θεάτρου ή Θεατρικών 
Εργαστηρίων αναγνωρισμένα από το κράτος.

110. Πτυχίο ή Δίπλωμα  Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών  με κατεύθυνση  Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής ΑΕ Ι  
της ημεδαπής  ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής ( Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ισότιμος  τίτλος σχολών της ημεδαπής  ή αλλοδαπής, αντίστοιχης  ειδικότητας.

111. Α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής  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.

Β)  Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  Νοσηλευτού/τριας  ή  βεβαίωση  ότι  ο/η
υποψήφιος/α  πληροί  όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του
επαγγέλματος.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

  
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα  ή απολυτήριος τίτλος  δευτεροβάθμιας  ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ειδικοτήτων:  Βοηθός 
Νοσηλευτών ή Βοηθός Νοσοκόμων ή  Νοσηλευτικής Τραυματολογίας  ή  άλλος
ισότιμος  τίτλος  σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή  αλλοδαπής   αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη  
από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο/η υποψήφιος /α πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

  Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του   Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών 
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους

επιτρέπει την  εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης  για την οποία προσλαμβάνονται ,  ότι δεν
έχουν το κώλυμα  του άρθρου 8  του Υπαλληλικού κώδικα ( ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική
ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) και ότι δεν έχουν  το κώλυμα απασχόλησης σύμφωνα με
το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007. 

6. Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ.
 

Tα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των    αιτήσεων
όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Δ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κηφισιάς  (Διονύσου
& Μυρσίνης) , στην Κοινωνική Μέριμνα (Διονύσου 73 & Γορτυνίας) , συντασσόμενων κατ΄ άρθρο 21 παρ. 9
του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικών ανάρτησης,  καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια  και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς.

Ε.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
          
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν  ηλεκτρονικά την αίτηση  με τα σχετικά δικαιολογητικά  στο
mail της  Κοινωνικής  Μέριμνας  του Δήμου Κηφισιάς :  pronia  @  kifissia  .  gr ή σε περίπτωση που δεν είναι
εφικτή η αποστολή τους με mail να παραδοθούν σε κλειστό  φάκελο στην είσοδο του γραφείου στην οδό:
(Διονύσου 73 & Γορτυνίας, Κηφισιά)  εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων  ημερών, που αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησής  της,  στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από 26/6/2020 έως &
30/6/2020  και ώρες: ( 10:00 έως 14:00).

 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2108019633  / 2106233315 / 2106231638.

        ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           ΚΑΤΕΡΙΝΑ   ΚΑΡΑΛΗ
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