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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

 «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ ζηνλ Παηδηθό ηαζκό Γεζθάηεο ».  
Σν ΝΠΓΓ Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Γεζθάηεο 
«ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ»  
Έρνληαο ππόςε:  
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010), 
όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.  
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κώδηθαο θαηάζηαζεο δεκνηηθώλ 
θαη θνηλνηηθώλ ππαιιήισλ, όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015.  
3. Σελ ππ΄αξηζκ. 17 /2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Κ.Π.Α.Π. 

Γήκνπ Γεζθάηεο «ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ»  ,ζρεηηθά κε ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε 

ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν κελώλ, κε ζθνπό ηελ 

αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ θαη εηδηθόηεξα ηε 

πξόζιεςε, ελόο (1) αηόκνπ εηδηθόηεηαο ΠΔ Νεπηαγσγώλ,  θαη  δύν (2) αηόκσλ 

εηδηθόηεηαο  ΓΔ βξεθνθόκσλ – παηδνθόκσλ. 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηξηώλ  

(3) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε κέγηζηε 

δηάξθεηα ζύκβαζεο δύν (2) κελώλ ζηνλ Παηδηθό ηαζκό Γεζθάηεο  εηδηθόηεηαο ΠΔ 

Νεπηαγσγώλ θαη ΓΔ βξεθνθόκσλ – παηδνθόκσλ. 

Α/Α ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΡΗΘΜ
Ο 

ΥΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

1 ΠΔ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ  Πηπρίν ή δίπισκα Παηδαγσγηθνύ 
ηκήκαηνο 
Νεπηαγσγώλ ή Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 
ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία ή Δπηζηεκώλ 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ή 
Δπηζηεκώλ ηεο 
Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία ή 
Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο 
Αγσγήο ζηελ 
Πξνζρνιηθή Ηιηθία ή Παηδαγσγηθνύ 
Νεπηαγσγώλ ή Δπηζηεκώλ ηεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ 
Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ή 
Παηδαγσγνύ 
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή Δηδηθήο 
Αγσγήο κε θαηεπζύλζεηο α) Νεπηαγσγνύ 
είηε β) Παηδαγσγνύ 

1 Γύν 
(2) 

Μήλεο 

ΑΔΑ: 6Μ0ΑΟΛΧΔ-ΑΜΙ



Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΔΙ ή ην 
νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 
Αλνηρηνύ 
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 
(Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο , αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 
.εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2 ΓΔ  ΒΟΖΘΧΝ 
ΒΡΔΦΟΚΟΜΧΝ – 
ΠΑΗΓΟΚΟΜΧΝ  
 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
εηδηθόηεηαο Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ-
Παηδνθόκσλ ή Βνεζώλ Βξεθνθόκσλ ή 
Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ ή Βνεζώλ 
βξεθνθόκσλ παηδνθόκσλ ή 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ 
Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο ή 
Δπηκειεηώλ Πξόλνηαο ή Κνηλσληθώλ 
Φξνληηζηώλ ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηδηώλ κε Δηδηθέο 
Αλάγθεο ή Βνεζώλ Γεληθήο 
Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Βνεζόο 
Βξεθνλεπηνθόκσλ ή αληίζηνηρν πηπ ρίν 
ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ 
παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ ή 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ 
θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ 
Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο 
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ 
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 
ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

2 Γύν 
(2) 

Μήλεο 

 
*ΖΜΔΗΧΖ: Οη επηιεγέληεο/είζεο ηεο παξαπάλσ εηδηθόηεηαο νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ πξόζιεςε ζηνλ Φνξέα πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζύκθσλα κε 
ηελ ππ΄ αξηζκ. Τ1α/Γ.Π.νηθ76785 (ΦΔΚ 3758/η.Β΄/25-10-2017) Τπνπξγηθή Απόθαζε.  
 
ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΖΦΖ  
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.  

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ 
ηνπο.  
 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  
1. Αίηεζε – Τπεύζπλε Γήισζε (Παξέρεηαη από ην site ηνπ Γήκνπ https://dimos-
deskatis.gr  ) θαη ηα γξαθεία ηνπ ΝΠΓΓ.  

2. Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ 
ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο.  

3. Πηπρίν ή δίπισκα, όπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο.  

https://dimos-deskatis.gr/
https://dimos-deskatis.gr/
ΑΔΑ: 6Μ0ΑΟΛΧΔ-ΑΜΙ



4. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  
 
5 .Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986 όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ 
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 
3584/07 θαη όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα δει. λα 
κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή λα κελ είλαη ππόδηθνη γηα εγθιεκαηηθή δξάζε ή λα κελ 
έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα .  
6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο 
πξνεγνύκελν δσδεθάκελν πνπ ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό 
πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ 
ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη. ε πεξίπησζε 
πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειώζνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ θαη 
ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε).  
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ  
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ζπλεκκέλε αίηεζε – ππεύζπλε 
δήισζε καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα ηελ ππνβάινπλ ζην γξαθείν ηνπ ΝΠΓΓ 
Αλδξνκάλαο 2, Γεζθάηε 
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο, πνπ ζα ππνβιεζεί, πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδεηαη 
ππνγεγξακκέλε, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππόγξαθεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη 
δεθηέο.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη: ζύκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθό Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 
Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 γλσζηό σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 
2018, θαζηεξώλεηαη εληαίν λνκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ 
δεδνκέλσλ ζε όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιόγν απηό, ε ζπκκεηνρή ησλ 
ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή ππνβνιή αίηεζεο κε ηα 
ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά πξνο ηνλ Φνξέα, ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ 
ππνςεθίνπ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 
πνπ ηνπο αθνξνύλ, θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν (θπζηθό ή 
ςεθηαθό) γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα 
νινθιεξσζνύλ νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο.  
Οη θνξείο νθείινπλ λα πξνζηαηεύνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ από 
ηπρόλ ππνθινπή πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα 
αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο 
αίηεζεο πξνο ην Φνξέα.  
Ζ προθεζμία σποβολής ηων αιηήζεων είναι από 26-08-2022 έως και 29-08-2022  
Οη αηηήζεηο κε ηελ ππεύζπλε δήισζε ζα δηαηίζεληαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ 
Γεζθάηεο  https://dimos-deskatis.gr/dimos/prokirixis-enimerosi  θαη ζηα γξαθεηα ηνπ 
ΝΠΓΓ.  
 
 
 

Ο Πρόεδρος ΟΚΠΑΠ  
 Γήμοσ Γεζκάηης «ΑΝΓΡΟΜΑΝΑ» 

 
 

Κόγιος Εήζης 

https://dimos-deskatis.gr/dimos/prokirixis-enimerosi
ΑΔΑ: 6Μ0ΑΟΛΧΔ-ΑΜΙ
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