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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. 80/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία επικυρώθηκε µε την 
υπ’αρίθµ.38168/06-00-2016 (Α∆Α:ΩΕΤΤΟΡ1Υ-Ξ1Ο) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, ανακοινώνει ότι  θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης,  πλήρους απασχόλησης, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες για την υλοποίηση του 
προγράµµατος «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση, έτους 2016, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 214, 225, 238, 280 και 283  παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), του άρθρου 206 του 
Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2007), 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), τις διατάξεις του 
Ν.3812/2009 «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
234/τ.Α/28.12.2009), συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, 
ειδικότητες:  

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 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 Παιδαγωγικού 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. 

2 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 Πτυχίο ή δίπλωµα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου 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.  

4 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1 Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών µουσικών 
σπουδών ή ειδίκευσης οργάνου  από µη πανεπιστηµιακό µουσικό 
ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το 
κράτος. 

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες 

• Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.  

• 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 (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να 

µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να 
έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των 
ανωτέρω θέσεων. 
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• Να κατέχουν τα ειδικά προσόντα για διορισµό του κλάδου που αναφέρονται ανωτέρω.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη 

µετάφραση αυτού.   

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

4. Σε όλες τις ειδικότητες θα συνυπολογιστεί η αποδεδειγµένη εµπειρία στη δηµιουργική απασχόληση 

παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπάλληλους του 

ν. 3584/07. καθώς και ότι δεν υφίσταται κώλυµα απασχόλησης ως ορίζεται στο π.δ.165/2004 και στον 

Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3812/2009). 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι λόγω του κατεπείγοντος µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (∆/νση: Κοινοτικό Κατάστηµα Τριλόφου, Πλατεία ∆ηµαρχείου-Τρίλοφος, 

τηλ: 23923/30-214, 219, 213) από Πέµπτη 09 Ιουνίου έως και Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, από 8:00 πµ έως 

15:00 µµ. 

 
                                                                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ν.Π.∆.∆. 
 
                                                                                                                 ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΜΙΧΟΥ 
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