
                   
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
              ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

           ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
         ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100 

         ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 
 

                                     Αργοστόλι 18/06/2013                                     
                         Αρ. πρωτ.: 26764 
 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Ανάπτυξη ∆οµών και 

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την 

καταπολέµηση της βίας – ∆ηµιουργία  Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

Θυµάτων Βίας Σε Τοπικό Επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013». 
 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

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. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α). 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων 
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

5. Την υπ΄ αριθµ.  188/23-7-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  σχετικά µε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης 
«Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». 

6. Τo υπ΄ αριθµ. 8096/11-9-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου 
- ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών  σχετικά µε τον 
προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ 
αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους 
και λοιπών αναγκών. 

 

 



7. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18-12-2012 Εγκριτική Απόφαση της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και 
προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει. 

8. Το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/26.4.2013, τ.Α΄) [Κύρωση της από 31.12.2012 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας 
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης 
και του Υπουργείου Επικρατείας» και άλλες διατάξεις]. 

9. Το υπ΄αριθµ. 48067/21-12-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21-01-2013) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων». 

10. Την υπ’ αριθµ. 26/7-2-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
σχετικά µε τον καθορισµό ειδικοτήτων δύο απασχολούµενων µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ 
προς υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

11. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/33/4371/20-3-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο 
∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει. 

12. Το υπ΄αριθµ. 1256729-03-2013  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: 
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων». 

13. Την υπ’ αριθµ. 105/15-4-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς σχετικά µε τον καθορισµό ειδικότητας ενός απασχολούµενου  µε σύµβαση 
εργασίας Ι∆ΟΧ προς υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράµµατος (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

14. Την υπ΄αριθµ.194/25-1-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α∆Α: Β44ΓΝ-670) πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 07 «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών για την καταπολέµηση της βίας – ∆ηµιουργία Κέντρων 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». 

15. Την υπ΄αριθµ. 1517/15-5-2012 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας  Ισότητας των Φύλων, 
Ένταξης Πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας – ∆ηµιουργία Κέντρων 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα 
προτεραιότητας 07» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 
2013». 

16. Την υπ’ αριθµ. 2656/26-7-2012  Προέγκριση Απόφασης της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 
των Φύλων Υλοποίησης µε Ίδια µέσα του Υποέργου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε κωδ. 
Φορέα  ΟΠΣ 40125088 «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυµάτων βίας στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέµηση της βίας – ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» και Κωδ. ΟΠΣ «376269» του 
Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013». 



17. Την υπ' αριθµ. 41780/1-10-2012 απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς υλοποίησης µε 
ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς µε Α/Α 7 της Πράξης 
«Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 
07» και Κωδ. ΟΠΣ «376269» του Ε.Π. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013».   

18. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 724/τ.Β’/13-3-2012)  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.  

19. Την υπ’ αριθµ. 22047/27-5-2013  βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, περί ύπαρξης πιστώσεων.  

20. Την 15479/15-4-2013  βεβαίωση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ότι οι αιτούµενες θέσεις της 
ΣΟΧ1/2013 αφορούν νέες προσλήψεις  και όχι ανανέωση ή παράταση συµβάσεων του 
ιδίου ή άλλου συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος. 

 
 

Ανακοινώνει 

 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 
τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου Προγράµµατος 
«Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» του  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, που εδρεύει στο Αργοστόλι, 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 

101 
∆ΗΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Αργοστόλι 

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή 
της σύµβασης, 
µε δυνατότητα 
παράτασης ή 

ανανέωσης έως 
τη λήξη του 

Προγράµµατος 

1 

102 
∆ΗΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Αργοστόλι ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή 
της σύµβασης, 
µε δυνατότητα 
παράτασης ή 

ανανέωσης έως 
τη λήξη του 

Προγράµµατος 

1 



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

103 
∆ΗΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Αργοστόλι 

ΠΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ένα (1) έτος από 
την υπογραφή 
της σύµβασης, 
µε δυνατότητα 
παράτασης ή 

ανανέωσης έως 
τη λήξη του 

Προγράµµατος 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας 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                                        

ή 
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 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. 
2.  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού.  
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
4. Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παροχή υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής σε γυναίκες θύµατα βίας. 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας 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                                           

ή 
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 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. 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού.  
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση 
στην Ψυχολογία 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. 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου. 
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
4. Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην παροχή υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής σε γυναίκες θύµατα βίας 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση 
στην Ψυχολογία 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. 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου.  
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης  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. 
2)  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 
3) Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον  ενός (1) έτους στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης 
κοινωνικών φορέων, 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης  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. 
 2)  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 
 
 
 

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

 

 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, 
ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι  του 
δήµου  της νήσου Kεφαλλονιάς. 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως 
επικυρωµένα, όλα τα  απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός 
από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, 
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω 
Παραρτήµατος.   

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων 
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». 
 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.2 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 : ∆ήµος Κεφαλλονιάς, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ. 28100 
Κεφαλλονιά, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την υπόψη κας Ε. Παπαδάτου (τηλ. Επικοινωνίας : 
2671360-172/161). 

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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο 
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 



ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία 

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 χώρο ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 

 

 

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας  
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ���� ∆ιαγωνισµών 
Φορέων ���� Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της 
διαδροµής: Σύνδεσµοι ���� Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ���� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα 
έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ���� ∆ιαγωνισµών Φορέων ���� Εποχικού 
(ΣΟΧ). 
 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης 
«21-3-2012», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – 
υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2, 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. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, αλλά και στο Ειδικό 
Παράρτηµα:  (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε Ηµεροµηνία Έκδοσης 06/03/2012, 
µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας 
διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: 
Κεντρική σελίδα ���� Έντυπα αιτήσεων ���� ∆ιαγωνισµών φορέων ���� Εποχικού (ΣΟΧ).  

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
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