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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 α̟ό την υ̟’ αριθ. 10/2020 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(Α∆Α: Ψ18ΝΟΚ76-0ΣΝ), ανακοινώνει ότι  θα ̟ροβεί στην ̟ρόσληψη έκτακτου ̟ροσω̟ικού µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών α̟ό την 

υ̟ογραφή της σύµβασης, για την αντιµετώ̟ιση έκτακτων αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 214, 225, 238, 280 και 283  ̟αρ.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 Ν2190/1994 ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09-

09-1999), συνολικά δύο (2) θέσεων   ̟ροσω̟ικού για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες  και 

ειδικότερα για την κάλυψη άµεσων αναγκών ̟ου αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων 

∆ηµιουργικής Α̟ασχόλησης Παιδιών µε Ανα̟ηρία (Κ∆ΑΠ ΜΕΑ):  

• ∆ύο (2) ∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (8ωρης α̟ασχόλησης) 

ΕΙ∆ΙΚΑ  ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δί̟λωµα ή α̟ολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ε̟ιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών 

Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών 

Βρεφονη̟ιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονη̟ιοκόµων ή Βοηθών 

Βρεφοκόµων Παιδοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή 

αντίστοιχο ̟τυχίο ή δί̟λωµα ή α̟ολυτήριος τίτλος των ̟αρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή 

Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σ̟ουδών ή 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Λυκείου ή Ε̟αγγελµατικής Σχολής ή 

Τεχνικής Ε̟αγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του 

Ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή  άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί α̟ό υ̟οψήφιο µε τα ανωτέρω ̟ροσόντα) 

α) Ο̟οιοδή̟οτε ̟τυχίο ή δί̟λωµα ή α̟ολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 

εκ̟αίδευσης της ηµεδα̟ής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδα̟ής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, 
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β) Εξειδικευµένη εµ̟ειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην ̟αροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέµατα 

ανα̟ηρίας. 

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

• Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να είναι Έλληνες ̟ολίτες 

• Να έχουν ηλικία α̟ό 18-65 ετών. 

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης ̟ου ε̟ιλέγουν. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους και το α̟οδεικτικό της ειδικότητάς τους, ̟ρέ̟ει να 

υ̟οβάλουν υ̟οχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 

2. Πρόσφατο Πιστο̟οιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

3. Υ̟εύθυνη δήλωση ̟ου θα αναφέρουν ότι α.δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 

υ̟αλληλικού κώδικα β.διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα ̟ου τους ε̟ιτρέ̟ει 

την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων και ότι γ.δεν έχουν το κώλυµα του 

άρθρου 206 του Ν.3584/2007.  

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν την αίτησή τους και τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά, 

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

Τρίλοφος, τηλ: 23923/30-213, 219) α̟ό18 /1 έως και 27/01/2020   α̟ό 8:00 ̟µ έως 15:00 µµ. Λόγω του 

ε̟είγοντος της ̟ρόσληψης, η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται δια χειρός και όχι 

ταχυδροµικά στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. 

 
                                                                                                        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ν.Π.∆.∆. 
                                                                                                            ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
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