
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 04/06/2021 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 11105 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

  
 

                                                  
            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
                          για την  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

για το πρόγραμμα «Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών έτους 2021» 
 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ      

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και της παρ.2 εδάφιο ιε του άρθρου 1 του 

 
Ν. 3812/2009 και του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α ,́ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Την υπ΄ αριθμ. 205/24-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΝ8ΩΗΖ-ΑΨ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για 

έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση του θερινού προγράμματος δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών έτους 2021.   

4. Την  αρθμ. Πρωτ.: 10098/21-05-2021 Εισήγηση της Δ/νσης Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας 

Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση του 

θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2021.  

5. Την με αρ. πρωτ.: 9956/20-05-2021 βεβαίωση της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων. 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 4412/Β/07-10-2020). 
 
 

Ανακοινώνει 
 
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα τριών (13) ατόμων ΠΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  με ειδικότητα ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ οκτώ (8) ατόμων  και ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ πέντε 

(5) ατόμων διάρκειας από 05/07/2021 έως 13/08/2021, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του 

θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2021 του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 
Τμήμα  Παιδείας, Πολιτισμού, 

και. Αθλητισμού. 

 

Ωραιόκαστρο 

Ν. Θεσσαλονίκης 
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Από 05/07/2021 έως 

13/08/2021 8 

102 
Τμήμα  Παιδείας, Πολιτισμού, 

και. Αθλητισμού 

 

Ωραιόκαστρο 

Ν. Θεσσαλονίκης 

ΠΕ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Από 05/07/2021 έως 
13/08/2021 5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)    
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 Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε. 

                                                            ή 

 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας   ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 01-07-1991 ή της Ανωτέρας 
Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 01-07-1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε., συνοδευόμενα σε κάθε 
περίπτωση από το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α )́. 

Όσον αφορά σε τίτλους λοιπών χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 
παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α )́ και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α). Από την 
εν λόγω υποχρέωση απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου, του Ελληνικού 
Κολλεγίου και της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής. 
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Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε. 

                                                       ή 

Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε. ,συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση 
από το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α )́. 

Όσον αφορά σε τίτλους λοιπών χωρώντης αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 
παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α )́ και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α). Από την 
εν λόγω υποχρέωση απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολλεγίου και της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου της 
Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει: 

 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο 

έτος της ηλικίας τους. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να  μην  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  υπαλληλικού  κώδικα  (καταδίκη,  υποδικία, δικαστική 
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συμπαράσταση). 

  Πιο συγκεκριμένα: 

 α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή 
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 
43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει 
παραγραφεί. 

 γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή. 

 δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου 
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας  

 
 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους οφείλουν να 

προσκομίσουν μαζί με την Αίτηση  - Υπεύθυνη Δήλωση τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

 

1) Φωτοαντίγραφο  Τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το 

έτος κτήσης του. 

2)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένα άλλα δημόσια  

έγγραφα  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα  στοιχεία  της  ταυτότητας, όπως  σχετική  προσωρινή 

βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο 

αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες 

σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν 

προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 

3) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του  Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : Δεν έχω κώλυμα πρόσληψης, ότι το 

αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχω 

απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες ,νομικά πρόσωπα , ΟΤΑ ά κ& β΄ βαθμού) 

του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει 
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απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή 

ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. 

4) Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική 

γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο  10 παρ.  1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: 

α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 

και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5. 

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 

2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή 

σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: για τίτλους Πανεπιστημιακής: Πράξη 

αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της 

βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό 

αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με 

τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 

αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 

χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της, 

άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. 

  5) Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ , στο οποίο να προκύπτει ο αριθμός  μητρώου    

ΙΚΑ. 

6) Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει  αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (ΑΦΜ και η 

ΔΟΥ. 

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης συμμετοχής). 

 8) Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. 

 9) Βιογραφικό.  
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του 
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Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ). 

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται 

να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο 

δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας. 

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 
 
άκυρη. 
 
 Δημοσίευση της ανακοίνωσης  
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Ωραιοκάστρου στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατά το άρθρο 

21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της ανακοίνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
 
Δήμου Ωραιοκάστρου (www.oraiokastro.gr). 

  Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια». 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  
 
Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας 

της υπηρεσίας, μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής :  

 Να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένη επιστολή (η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής), απευθύνοντάς την στην ακόλουθη 
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76, Τ.Κ. 57013, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   (τηλ. επικοινωνίας: 2313304088).  

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης 

ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου (Κομνηνών 76) από 05/06/2021 

έως και την 14/06/2021 

  Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου  Ωραιοκάστρου 

(www.oraiokastro.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία. 
 

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
   
 
                                                              ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

ΑΔΑ: 9ΚΑ7ΩΗΖ-ΧΟΡ
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