
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                       ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΓΑ                                                                                          
ΓΗΜΟ ΓΔΛΦΩΝ                                                                                      ‘Αμθιζζα, 21 Ασγούζηοσ 2013 
                                                                                                                   Αρ. πρφη : 23818 

                             

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ 

 
Ο Δήμος Δελθών καηόπιν ηης άριθμ 239/2013 απόθαζης  ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Δελθών και ηης  επικύρωζης 

ασηής 6883/156042 Απόθαζη Γ.Γ. Αποκενηρωμένης Διοίκηζης , ανακοινώνει όηι θα προζλάβει προζωπικό  με ζύμβαζη 

εργαζίας ιδιωηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ δίμηνης διάρκειας , επηά (7) αηόμων για ηην ανηιμεηώπιζη 
καηεπειγοσζών εποτικών ή πρόζκαιρων αναγκών λειηοσργίας ηων  Δημοηικών  παιδικών  ζηαθμών Δελθών. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 
Συπικά προζόνηα  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΔ 
Βξεθνλεπηνθόκσλ 
ή  
ΓΔ 

Βξεθνλεπηνθόκσλ 
 

3 Α) Γηα ηηο Βξεθνλεπηνθόκνπο : Πηπρίν ή 
δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΙ ή ην νκώλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά 
εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή 
Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) 
ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν 

θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο 
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

Καη ειιείςεη ΣΔ Βξεθνλεπηνθόκσλ, ΓΔ 
Βξεθνλεπηνθόκσλ 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο 
εηδηθόηεηαο Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ-
Παηδνθόκσλ ή βνεζώλ  Βξεθνθόκσλ ή 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ 
Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο ή αληίζηνηρν 
πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ:  
Ιλζηηηνύηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή 
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ 
ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή 
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή  
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο 

καζεηείαο ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο 

2 κήλεο 

ΠΔ Νεπηαγσγώλ 1 Πηπρίν ή Γίπισκα Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο 
Νεπηαγσγώλ ή Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο 
ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία ή Δπηζηεκώλ 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ή 
Δπηζηεκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ηιηθία ή Παηδαγσγηθνύ 
Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή 
Παηδαγσγηθνύ Νεπηαγσγώλ ή Δπηζηεκώλ 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ 
Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ ή Δπηζηεκώλ 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ 

Πξνζρνιηθή Ηιηθία ή Παηδαγσγηθνύ 
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, ΑΔΙ 
Παλεπηζηεκηαθνύ ηνκέα ή πηπρίν ρνιώλ 
Νεπηαγσγώλ ή πηπρίν ησλ ηκεκάησλ 
εθπαίδεπζεο λεπηαγσγώλ πνπ 

2κήλεο 

ΑΔΑ: ΒΛΩΔΩ9Θ-ΠΡΛ



ιεηηνύξγεζαλ ζηηο παηδαγσγηθέο 

Αθαδεκίεο, ή Δηδηθήο Αγσγήο κε 
θαηεπζύλζεηο α) Νεπηαγσγνύ είηε β) 
Παηδαγσγνύ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΔΙ 
ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν 
ηίηιν ηεο αιινδαπήο. 

ΤΔ16 γεληθώλ 
θαζεθόλησλ 

3 Γελ ππάξρνπλ ηππηθά πξνζόληα, βάζεη ηεο 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2527/1997 

2κήλεο 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Οη ππνςήθηνη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Να έρνπλ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο 

ζέζεο. 

3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα ( θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε).  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δπηθεξ. θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο 

2. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ησλ ζπνπδώλ ηνπο. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ 

ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ.  

3. Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν.3584/07. 

4. Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρνπλ θώιπκα απαζρόιεζεο ζην Γεκόζην εληόο δσδεθακήλνπ (ν 

ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2738/1999) 

Προαιρεηικά πρόζθεηα δικαιολογηηικά 

α) Βεβαίσζε αλεξγίαο ΟΑΔΓ 

β) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε :  

 ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γειθώλ (Γ/λζε: Ρ.Κνληνξήγα 

12, 33100 ‘ Ακθηζζα ηει: 2265072077), αξκόδηνη γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ νξίδνληαη νη 

ππάιιεινη : Mαξία Καπαξέιε,  Δπζηαζία Καξαλάζνπ,  Δπζηαζία Βειαώξα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο,  

Οι  ενδιαθερόμενοι θα σποβάλλοσν ηην αίηηζή ηοσς και ηα δικαιολογηηικά μέζα ζε προθεζμία πένηε (5) ημερών από 
ηην επομένη ηης ανάρηηζής ηης ζηο τώρο ανακοινώζεων ηοσ Δήμοσ Δελθών(Πλ.Κεταγιά & Ρ.Κονηορήγα 12), από 

23.08.2013 – 27.08.2013.  

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΛΦΩΝ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΗΜ.ΦΟΤΔΚΗ 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩΔΩ9Θ-ΠΡΛ


