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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου 

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΛΑΜΑ ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση του Δ.Σ, και την υπ’ αριθ. 

44/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλαμά ανακοινώνει ότι θα 

προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του των Παιδικών Σταθμών Παλαμά και Προαστίου για τις εξής κατά 

αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική 

περίοδο: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

 

4 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι 
πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών. 
  
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 
που προβλέπονται για τους μόνιμους 
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 
3584/07.   

 

Δύο (2)  

μήνες 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά: 

Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/07  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του 

Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. (Δ/νση: ΓΡ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Ε & ΠΑΠΑΓΟΥ, τηλ: 2444029096) και 

αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Βησσαρίου Βασιλική  κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. του  Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου 

Παλαμά καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων 

στις Δημοτικές Ενότητες Σελλάνων (Τ.Κ. Προαστίου) και Φύλλου (Τ.Κ. Ιτέας) .  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. 

 

 

ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ Δ. ΒΑΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΓΛ4ΟΛΝΡ-ΨΑΠ
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