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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Νέα Μάκρη: 27 Ιουνίου 2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Α.Π.: 14049 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού 
προγράμματος έτους 2022, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα 
Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή - θέση Άγιος Ανδρέας). 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του ν.4325/2015 και 
συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 παρ.2 της από 26/08/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α) 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α) 
6. Την υπ’ αριθ. 38499/21-04-2022 (ΦΕΚ  2107/2022 τ.Β) ΚΥΑ περί Ανάθεσης οργάνωσης και 
λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους  
7. Την αριθμ. 53387/06-06-2022 (ΦΕΚ 2831/2022 τ.Β)  ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών 
εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 
2022». 
8. Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 56216/14-06-2022 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις 
Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους». 
9.Την  ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η 
λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους. 
10. Την υπ’ αριθ. 216/2022 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί 
πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 
δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ 
Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2022 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 

Την πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών 
κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της  αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής, για τις 
εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο: 
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Ε΄ Π.Ε.  ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ Η ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ       1 

Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής και σε 
περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα 

παραπάνω προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι 
Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. 

       Δύο (2) μήνες 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

 

    
      1 

 Απόφοιτος τουλάχιστον  Λυκείου  
        Δύο (2) μήνες  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
 
      1 

Απόφοιτος τουλάχιστον Β΄ τάξεως Λυκείου με 
ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία         Δύο (2) μήνες 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
 
       2 

Πτυχιούχος σχολής ΤΕΦΑΑ 
       Δύο (2) μήνες 

 
ΒΟΗΘΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

 
       1 

 Απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. 
       Δύο (2) μήνες 

 
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

 
       1 

Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου με 
προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.         Δύο (2) μήνες 

 
 

ΙΑΤΡΟΣ 

 
 
       1 

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος        Δύο (2) μήνες 

 
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 

 
 

 
       1 
 
 

Απόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων με  Άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος ή τελειόφοιτος  Σχολής 
Νοσοκόμων  

       Δύο (2) μήνες 

 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ 

 
      1 

Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή 
ΥΕ με  εμπειρία στην ειδικότητα που να 
αποδεικνύεται 

       Δύο (2) μήνες 

 
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

 
      1 

Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή 
ΥΕ με  εμπειρία στην ειδικότητα που να 
αποδεικνύεται 

       Δύο (2) μήνες 

 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 

 
      1 

Απόφοιτος Σχολής Ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης, με άδεια ναυαγοσώστη από την 
αρμόδια Λιμενική Αρχή 

       Δύο (2) μήνες 

 
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ  

 
     
   
 
 
    13 
   

 
     
           
            Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 

 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ 
    (Τρεις Θέσεις) 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
     (Δύο θέσεις) 
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ        
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ 
    (Τέσσερις θέσεις) 
ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ
(Τέσσερις θέσεις) 
       Δύο (2) μήνες 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 

   
 
     2 
 
       

                            
             
            Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 
 

       Δύο (2) μήνες 

 
       ΦΥΛΑΚΑΣ 

 
 
      1 

Να έχει απολυτήριο Δημοτικού εάν έχει 
αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή απολυτήριο Γ΄ 
Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980 
Ο επιτυχών θα απασχοληθεί ως  νυχτοφύλακας. 

       Δύο (2) μήνες 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ -
ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ 

      
 
 
 
 
     2 

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των σχολών: 
α. Παιδαγωγικών Τμημάτων  και ΤΕΙ 
Βρεφονηπιοκομίας  
β. ΤΕΦΑΑ  
γ. Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπ/κής Πολιτικής  
δ. Θεατρικών & Δραματικών Σχολών  
ε. Μουσικών και χορευτικών σχολών  και 
στ. Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα 
παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη 
στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να 

       Δύο (2) μήνες 
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αποδεικνύεται 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

      
 
     
 
 
     2 
 
 
      

Πτυχιούχοι ή φοιτητές των σχολών: 
α. Παιδαγωγικών Τμημάτων  και ΤΕΙ 
Βρεφονηπιοκομίας  
β. ΤΕΦΑΑ  
γ. Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπ/κής Πολιτικής  
δ. Θεατρικών & Δραματικών Σχολών  
ε. Μουσικών και χορευτικών σχολών   και 
στ. Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων 
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα 
παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη 
στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να 
αποδεικνύεται 

         Δύο (2) μήνες  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 
(ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      1 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Ξυλουργών ή Επιπλοποιών ή 
Ξυλουργός 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. 
 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου 
(για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο 
τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων 
ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής 
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

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

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου 
(για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο 
τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ΝΔ 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων 
ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής 
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών 
                                                                       

         Δύο (2) μήνες 



 4 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
 
      2 

 Απόφοιτος Σχολής Π.Ε. ή Τ.Ε. μέλος του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Δύο (2) μήνες 

   
     Το εποχιακό προσωπικό που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες 
λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής και θα του παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή  
υποχρεωτική – στις εγκαταστάσεις της Ε΄ Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Νέας 
Μάκρης. 

                              Α! ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν 
απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 

 
Β! ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθοριστεί με το χρόνο ανεργίας τους, την οικογενειακή 
τους κατάσταση (αριθμός ανήλικων τέκνων) την προυπηρεσία τους καθώς και τον βαθμό του 
τίτλου σπουδών τους όπου αυτός απαιτείται.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαραθώνος (στο 
Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνος, Λεωφ. Μαραθώνος 104 Νέα Μάκρη 
Αττικής ή στο Δημοτικό Κατάστημα Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος) ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 
μ.μ. αρμόδια κα Παπαϊωάννου Αρετή (τηλ. επικοινωνίας 22943-20525)  εντός προθεσμίας οκτώ (8) 
ημερών, από  29/06/2022έως και  06/07/2022. 
 

Γ! ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά : 
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός 
αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση που ο 
βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του 
τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για  τον ακριβή αριθμητικό αριθμό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. 
3. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού 
μητρώου του υποψηφίου (Α,Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει ο Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.). 
4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται: 
Α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή: 
1) ότι δεν 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 
δυσφήμηση, καθώς και για οπoιoδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσια ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
2) ότι δεν είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί 
3) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
Β) να δηλώνεται αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την 
τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια 
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του 
εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε 
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περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία 
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης ( έναρξη και λήξη). 
5. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική 
βεβαίωση ΟΑΕΔ που είναι αρμόδιος προς τούτο ( η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν 
θα απέχει περισσότερο από <5> εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).  
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
7. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον: 
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) 
για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη 
αυτή περίπτωση σι απαιτούμενες βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα 
νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 
παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000(άρθρο 8 οδηγίας 89148 του Συμβουλίου της της Ε.Ε.), 
που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. 
για την ισοτιμία, αντιστοιχία και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτών μέχρι και 31/3/2005 ισχύουν 
και γίνονται δεκτοί. 
β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευσης βεβαίωση 
ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και 
για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της 
επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.E.E.K.) 
Εθνικής Αντιστάσεως 41 , Ν Ιωνία, Αθήνα, και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη 
κλίμακα. 
γ) Προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυνση Παιδείας 
ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΠΟ..ΔΕ) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής. 
8. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται «Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, με την 
οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος. 
9. Πιστοποιητικό υγείας (για το προσωπικό της κουζίνας και της τραπεζαρίας)  
10. Βεβαίωση προηγούμενης ευδόκιμης προϋπηρεσίας στην κατασκήνωση (εάν υπάρχει 
προϋπηρεσία).  
Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται για την 
πρόσληψη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν 
οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.Δ.50/2001 και Ν. 148/1914) 

 
                                   Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου μας 
www.marathon.gr  και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Μαραθώνος στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσόμενου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του 
Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. 
 

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                              ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 


