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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Πρόσληψης προσωπικού με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας 
πρόσκαιρης ανάγκης,  του Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ "Κ.Π.Φ.Α."    
 

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
‘’Κ.Π.Φ.Α.’’  Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ» 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του άρ. 206 παρ. 1, του Ν. 3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) και αρ.1 παρ. 2 εδαφ. ιε 
του Ν. 3812/2009 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης (2) χρονικής διάρκειας. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Την αρ.19/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ενός  (1) ατόμου . 
4. Την  αρ. 4988/14-5-2015 απόφαση περί ελέγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
5. Την άμεση και κατεπείγουσα πρόσκαιρη ανάγκη που προέκυψε για την εύρυθμη λειτουργία 
Π.Σ. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

ενός (1) ατόμου, λόγω κατεπείγουσας πρόσκαιρης ανάγκης, με την εξής ειδικότητα, 

τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, ως ακολούθως: 
Α/Α ΚΛΑΔΟΣ 

Ειδικότητα 
Τυπικά Προσόντα Αριθμός 

ατόμων 
Χρονική 
διάρκεια 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚ

ΟΜΙΑΣ  

1. 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. 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισμού που προβλέπονται για 
τους μόνιμους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/07.   
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2 ΜΗΝΕΣ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το 8 άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ) 
 

Η σύμβαση εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της δεν θα 
υπερβαίνει τους δύο μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 
2190/94 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99. 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
  Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων 
που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Ξάνθης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

 
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών 

της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ 
4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας  
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για 

υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται την παρ.2 του άρθρου 169 του Ν.3584/07 και β) να δηλώνουν αν το 
αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται με αφετηρία το τέλος της 
απασχόλησης για την οποία πρόκειται να προσληφθούν και προς τα πίσω δεν 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)  
 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί α) στην Εξοχή, έδρα του ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δήμου 
Τοπείρου, β) στο Εύλαλο και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Τοπείρου γ) στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠ., δ) στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Τοπείρου ( www.topeiros.gr )  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ 

‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Δ/νση: ΕΞΟΧΗ, Ν. ΞΑΝΘΗΣ, τηλ: 2541094344) και 

αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Λερίδου Σοφία 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 ανάρτησης δηλαδή από 4/6 
έως 10/6 στο χώρο ανακοινώσεων τoυ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δ. Τοπείρου.  

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, εντός τριών (3) ημερών από την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τα αποτελέσματα στο 
κατάστημα των γραφείων μας. 
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, 
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

     ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
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