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Νοµός Θεσσαλονίκης   
∆ήµος Θέρµης        
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -   
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»       
Πλατεία ∆ηµαρχείου 
57 500 Τρίλοφος 
23923 30-213 
23020 61-284                

  

   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (∆ΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)  

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 110/2013 
απόφαση του ∆.Σ η οποία επικυρώθηκε µε την υπ’αρίθµ. 86062/25-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΥΟΡ1Υ-
ΣΞΗ)  απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, 
ανακοινώνει ότι  θα +ροβεί στην +ρόσληψη έκτακτου +ροσω+ικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, για την 
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 214, 238, 280 και 283  παρ.4 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ.Α/28-6-2007), τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν 3812/2009 (ΦΕΚ 
234/τ.Α/28-12-2009), τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999), 
συνολικά δέκα πέντε (15) θέσεων προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες και 
ειδικότερα:  

Α. για την κάλυψη άµεσων αναγκών +ου αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου ∆ηµιουργικής 
Α+ασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) Καρδίας, Τριλόφου & Βασιλικών 

1. ∆ύο (2) ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (4ωρης απασχόλησης) 

2. ∆ύο (2) ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (4ωρης απασχόλησης) 

3. Έναν(1) ∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ (4ωρης απασχόλησης) 

4. ∆ύο (2) ∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4ωρης απασχόλησης) 

5. ∆ύο (2) ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (4ωρης απασχόλησης) 

6. ∆ύο (2) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (4ωρης απασχόλησης) 

7. Έναν(1) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (8ωρης απασχόλησης) 

 

Β. για την κάλυψη άµεσων αναγκών +ου αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου ∆ηµιουργικής 
Α+ασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες  (Κ.∆.Α.Π.-ΜΕΑ)   

1. Έναν(1) ∆Ε ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ  ΤΕΧΝΙΚΟ  (4ωρης απασχόλησης) 

2. Έναν (1) ∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (4ωρης απασχόλησης) 

3. Έναν(1) ∆Ε Ο∆ΗΓΟ (4ωρης απασχόλησης)  

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες 

• Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών. 



• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συµπαράσταση)  

                                 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται συµπεριλαµβανοµένης 

και της θέσης ∆Ε Οδηγού Λεωφορείου). Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού. 

3. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη προϋπηρεσίας & Υπεύθυνη 
∆ήλωση εµπειρίας στην οποία θα αναγράφεται το διάστηµα απασχόλησης, ο εργοδότης και 
το αντικείµενο της απασχόλησης. 

4. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για την απόδειξη της ανεργίας 
5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
6. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης για λεωφορεία ∆’ κατηγορίας, για τη θέση ∆Ε 

Οδηγού και εµπειρία τουλάχιστον 6 µηνών. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα α�αραίτητα δικαιολογητικά, στα 
γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (∆/νση: Κοινοτικό Κατάστηµα Τριλόφου, Πλατεία ∆ηµαρχείου-Τρίλοφος, τηλ: 
23923/30-213, 214, 219) α+ό 27 έως και 29/11/2013, από 8:00 πµ έως 15:30 µµ. 

 
 
                                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ν.Π.∆.∆. 

 
 

                                                                                   ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

 
 


