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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

 
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου ∆έλτα ύστερα από την υπ’ αριθ. 4/2012  
απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων, προς κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών των υπηρεσιών του Βρεφονηπιακού Σταθµού & του Κ∆ΑΠ για τις εξής, κατά αριθµό 
ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 
 

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 Παιδαγωγού Προσχολικής 
Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε Κατευθύνσεις: α) 
Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής 
Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

∆ύο (2)  
µήνες 

ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 

1 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.  
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων βρεφοκόµων µε τα 
πιο πάνω προσόντα προσλαµβάνονται κάτοχοι : 
1) ∆ιπλώµατος Ινστιτούτου Επαγγελµατικής  Κατάρτισης 
των ειδικοτήτων : 
α) Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας 
και Έκφρασης . 
β) Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών  
µε Ειδικές Ανάγκες ή 
2) πτυχίου Σχολών ιδιωτικού τοµέα ειδικότητας 
βρεφονηπιοκοµίας διετούς φοίτησης , κάτοχοι όµως και 
απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή    
3) πτυχίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας 
Βρεφονηπιοκόµων – Παιδοκόµων . 
 

∆ύο (2)  
µήνες 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 Πτυχίο Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης . ∆ύο (2)  
µήνες 
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Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών . 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς επικυρωµένα 
όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. 
Αναφέρουµε ενδεικτικά:  
1. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
2. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου  σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.  
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
4. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας. 
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε. 
6. Ένσηµα µηχανογραφηµένα του ΙΚΑ για την κατηγορία ΥΕ. 
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους 

µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07.  
8. Κάρτα Ανεργίας. 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Επιχείρησης Ο.Τ. 11 οδός 3 
Τ.Κ. 57022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝ∆ΟΣ και αρµόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλοςκα. Λιακοπούλου 
Ευδοκία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία 
πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 
∆ηµαρχείου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 


