
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, θα λειτουργήσει στην περιοχή 
του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Αθήνας, τον Πολυχώρο Παιδιού -  Λέλα 
Καραγιάννη. O πολυχώρος θα παρέχει µετά το τέλος της σχολικής µέρας, ένα 
φάσµα εκπαιδευτικών και βιωµατικών διαδραστικών εργαστηρίων και 
δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών σε ένα περιβάλλον ασφαλές και 
ευχάριστο µε στόχο:  
 

• να ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί µέσα από το παιχνίδι, την 
µουσική, τα θεατρικά δρώµενα, την ζωγραφική, την συζήτηση 

• να αξιοποιήσει εποικοδοµητικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών 
• να προσφέρει κίνητρα, ευκαιρίες και ερεθίσµατα στα παιδιά  
• να υποστηρίξει τους εργαζόµενους γονείς, και την οικογένεια ευρύτερα 

 

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του Πολυχώρου αποσκοπούν: 
 

• στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης µε σκοπό την ενηµέρωση και την 
εκπαίδευση ενάντια σε κάθε µορφής πρακτικές βίας και εκφοβισµού 

• στην ευαισθητοποίηση ενάντια στην σεξουαλική και κάθε άλλης µορφής 
κακοποίησης 

• στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισµού και την προώθηση της  
περιβαλλοντικής συνείδησης  

• στην ανάδειξη και εξοικείωση µε το πολιτιστικό περιβάλλον 
• στην εξοικείωση µε την βιώσιµη διαβίωση και πρωτίστως την ανάδειξη των 

ωφελειών της υγιεινής διατροφής και άθλησης. 
 
 
 
 
 

 



 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τη στελέχωση του Πολυχώρου Παιδιού - Λέλα Καραγιάννη » η ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για µία (1) θέση προσωπικού 
Γενικών Καθηκόντων – Καθαριότητας µερικής απασχόλησης  µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου. 
 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων - Καθαριότητας 

Α) Απόφοιτος τουλάχιστον Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης 

Β) Επιθυµητή  η επαγγελµατική προϋπηρεσία  

Γ) Θα συνεκτιµηθούν  συστατικές επιστολές από προηγούµενους εργοδότες 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

ü Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική 
γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύµφωνα µε 
την παρ. 4του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9 ΦΕΚ Α39, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

ü Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως 
αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές 
διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική 
πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

ü Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής 
γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και 
αντιστοιχίας από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης 
επαγγελµατικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση 
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης µε συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού. 

ü Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα που 
χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά 
εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή 
αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας συναφούς αντικειµένου µε 
εκπαιδευτικό κλάδο) 

 



 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση 
κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία  

α. της προεπιλογής αιτήσεων και 

β. των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής 
προσωπικού της ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του φορέα 
www.mkoapostoli.gr. 

Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο µέσω 
της ιστοσελίδας του φορέα και συναφούς µε την απασχόληση ιστοσελίδα. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι 
και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την Παρασκευή 25 
Νοεµβρίου 2022 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα 
https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-69. 

 


