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                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  δίμηνης διάρκειας , 

σύμφωνα με το άρθρο   206 του ν. 3584/2007 . 
 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ.  «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με 
διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  206 του Ν. 3584/2007  όπως ισχύει σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 και του 
άρθρου 21 παρ.2 του Ν.2190/1994 . 

2. Την με αριθμ. 75/31-07-2013 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμ. 
1116/27-08-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με τον  έλεγχο της 
νομιμότητας της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. 

 
 

Ανακοινώνει 
 

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δυο (02) ατόμων , 
για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών σταθμών   του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. 
Ιεράπετρας που εδρεύει στην Ιεράπετρα,  και συγκεκριμένα του 
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εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Α.Α 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1 

 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
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. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  
 
 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-
Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής 
Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας 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 όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών.         

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Α.Α Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

1 
ΝΠΔΔ  

«ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. 
Ιεράπετρας» 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΤΕ 
 Βρεφονηπιοκόμων 

Εν ελλείψει  
ΔΕ Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων   

2 μήνες 2 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 
στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», οδός 
Δημοκρατίας 31 –(τηλεφ.: 2842340326) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών 
από την  ημερομηνία ανάρτησης  της παρούσης στο χώρο ανακοινώσεων του 
Νομικού Προσώπου.  
 
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να προσκομίσουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (αρμοδίως θεωρημένο). 
2. Τίτλος Σπουδών (αρμοδίως θεωρημένο). 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 σχετικά με την  

προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.   
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 
όπως ισχύει και πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του 
Ν.2190/1994. 

 

 

 
 

                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
 

 
                                              Λαθουράκης Ιωάννης 
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