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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

      Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ 

τρόνοσ. 

 

Σν Ν.Π. «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ» αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 1 αηόμοσ  πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 99/2017 απόθαζε ηνπ Δ. (αξ.πξση. 8240/25-09-2017 έγθξηζε 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο) θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 206 ηνπ λ.3584/07, ζπκπιεξώλνληαο εθείλεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14  ηνπ λ. 

2190/94, γηα ηελ εμήο θαηά αξηζκό αηόκνπ, εηδηθόηεηαο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά 

πξνζόληα ρξνληθή πεξίνδν: 

 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
 

ΠΕ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
 

 

1 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ΑΕΙ  ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

 

 

Δύν (2)  κήλεο 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ  

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

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

δηθαηνινγεηηθά: 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά:  

1. Κπξσκέλν Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο 

2. Κπξσκέλν 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 πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07  
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηΑ γξαθείΑ ηνπ Ν.Π. (Δ/λζε: θηίξην 

Λόγγνπ Σνπξπάιε, ηει: 2332025600) θαη αξκόδηνο γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε ππάιιεινο θ. 

Παπιίδνπ Όιγα  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε 

πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (από 11-10-2017 έφς 13-10-2017). 

    Η αλσηέξσ αλαθνίλσζε έρεη αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ, από όπνπ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πιεξνθνξνύληαη γηα ηα θαηά λόκν 

ηππηθά πξνζόληα θαηάιεςεο ησλ ζέζεσλ θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ.  

 

 

 

 
Η ΠΡΟΔΓΡΟ ηοσ Γ 

 

 

ΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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