
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 165/28-5-2020
Βρύσες Αποκορώνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ δυνάμει της υπ’ αριθ.
27/2020  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει
προσωπικό με κριτήριο το βαθμό πτυχίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου  χρόνου,  συνολικού  αριθμού  ενός  (1)  ατόμου,  προς  κάλυψη  των
αναγκών  της  επιχείρησης  για  τον  Παιδικό  Σταθμό  Γεωργιουπόλεως  στο  Μουρί
Αποκορώνου, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα
(ΠΕ και εφόσον δεν καλυφθεί η θέση τότε ΤΕ και εφόσον δεν καλυφθεί η θέση
τότε  ΔΕ)  για  τη  χρονική  διάρκεια  έως  δύο  (2)  μήνες  (και  όχι  πέραν  της
31/7/2020):

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΠΕ) ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 Έως δύο (2)
μήνες (και
όχι πέραν

της
31/7/2020)

Νηπιαγωγός
(ΠΕ)

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

(και  εφόσον
δεν  καλυφθεί
με  ΠΕ,  τότε)
Βρεφονηπιοκό
μων (ΤΕ)

(ii) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  τμήματος
Βρεφονηπιοκομίας  ή  Προσχολικής  Αγωγής  ΤΕΙ  ή  το
ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Προγραμμάτων  Σπουδών
Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙή  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.

(και  εφόσον
δεν  καλυφθεί
με  ΤΕ,  τότε)
Βοηθών
Βρεφοκόμων-
Παιδοκόμων
(ΔΕ)

(iii) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος
ειδικότητας  Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων  ή
Βοηθών  Βρεφοκόμων  ή  Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων
ήΒοηθών  βρεφοκόμων  παιδοκόμων  ή  Προσχολικής
Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή
Επιμελητών  Πρόνοιας  ή  Κοινωνικών  Φροντιστών  ή
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με

ΑΔΑ: ΩΦΩΣΟΚΑΞ-ΜΥΨ



Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή
Βοηθός  Βρεφονηπιοκόμων  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  ή
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α’  ή  Β’  κύκλου
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Επαγγελματικής  Σχολής  ή
Τεχνικής  Επαγγελματικής  Σχολής  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  ή  σχολής  μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  του  Ν.
1346/1983  ή  Ν.3475/2006  ή  άλλος  ισότιμος  τίτλος
σχολικής  μονάδας  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς
τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
1. Φωτοαντίγραφο 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
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως

προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας  υποβολής  αιτήσεων έχουν απασχοληθεί  σε  δημόσια  υπηρεσία  ή
νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του
εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι.
Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και
λήξη).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση
τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου  Αποκορώνου  (υπόγειο  δημοτικού  καταστήματος  Βρυσών  Αποκορώνου,
τηλ.28253  40314)  και  αρμόδιος  για  την  παραλαβή  είναι  ο  υπάλληλος  κ.
Μπραουδάκης  Ευάγγελος,  κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  από  08:30  έως
15:15.
Η παρούσα θα αναρτηθεί για 5 ημέρες σε πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς
Επιχείρησης και  του Δήμου Αποκορώνου και  οι  ενδιαφερόμενοι  θα υποβάλλουν
την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΛΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΔΑ: ΩΦΩΣΟΚΑΞ-ΜΥΨ
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