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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», 

ύστερα από την υπ’ αριθ. 76/2022 (ΑΔΑ: 92ΚΔΟΚ76-Χ5Λ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ανακοινώνει ότι  θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,  διάρκειας έως δύο (2) μήνες  από την 

υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, 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 Ν2190/1994 όπως 

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

1999) και ειδικότερα για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν στην λειτουργία των τμημάτων 

βρεφών και νηπίων των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, συνολικά οκτώ (8) θέσεων   

προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 

2 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 

Βρεφονηπιοκομίας ή 

Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο 

κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων 

 Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 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. 

Έως 2 μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

 

6 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 

τίτλος ειδικότητας  Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων 

ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή 

Προσχολικής Αγωγής 

Δραστηριοτήτων Δημιουργίας 

Έως 2 μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 
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και Εκφρασης ή Επιμελητών 

Πρόνοιας  ή Κοινωνικών 

Φροντιστών ή Προσχολικής 

Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας 

Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών μονάδων : 

ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

 Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του 

Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος 

τίτλος σχολικής μονάδας της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι  ηλικίας 18 - 65 ετών.   

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή  τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914). 

3. Αποδεικτικό χρόνου ανεργίας 

4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας 

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), (όχι χειρόγραφο)  

7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), (όχι χειρόγραφο)  

8. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (για όσους έχουν, (όχι χειρόγραφο) 

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι α. δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 

υπαλληλικού κώδικα β. διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 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 μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα 

στην αποκλειστική προθεσμία από 19/8 έως και 29/08/2022, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου  

μόνο στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., (Δ/νση: Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου-

Τρίλοφος, τηλ: 23923/30-213 & 214) από 8:00 πμ έως 15:00 μμ. ή να αποστείλουν την αίτηση και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  του Ν.Π.Δ.Δ. :kkpf@thermi.gov.gr εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας. ΟΧΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Εφόσον γίνει με αποστολή ταχυμεταφοράς (COURIER) θα πρέπει να γίνει 

εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω. 

Η αίτηση διατίθεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ.: kkpf@thermi.gov.gr & στα 

γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. στον Τρίλοφο. 

 

                                                                                                        O ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. 

                                                                                                          ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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