
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

 ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

              ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. -  ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» 

 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και  21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων 
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 
«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014. 
5. Την υπ’ αριθµ. 162/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισµού και 
Πολιτισµού-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.), 
αναφορικά µε την πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις δίµηνης 
διάρκειας , ειδικότητας 11 Βοηθών Βρεφοκόµων ∆Ε και 4 
καθαριστών/καθαριστριών ΥΕ, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών των παιδικών σταθµών της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

6. Την υπ’ αριθµ.2413/132043/5-9-2016 εγκριτική απόφαση  της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/18-7-2012) του 
∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισµού και 
Πολιτισµού-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.).                                                      
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    
Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  ( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
TAX. ∆.ΝΣΗ: ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΕ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 
                      ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ, ΤΚ 38446 
ΤΗΛ.: 2421091191 
FAX:  2421091121 

 
 

   
    Βόλος, 5/9/2016 
   Αριθ. Πρωτ.:  11206 

 
 
 

 
  
  
  
  



Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
διάρκειας δύο (2) µηνών , συνολικά έντεκα  (11) ατόµων στην κατηγορία της  
ειδικότητας  Βοηθών Βρεφοκόµων ∆Ε, και τεσσάρων (4) ατόµων στην 
κατηγορία της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών / στριών για την κάλυψη 
επειγουσών αναγκών των παιδικών σταθµών της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
ως εξής : 

Ειδικότητα Αριθµός 
ατόµων Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια 

Βοηθών 
Βρεφοκόµων 

∆Ε 
11 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας  Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή 
Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής 
Αγωγής ∆ραστηριοτήτων 
∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή 
Επιµελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών 
Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής 
Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε 
Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  
ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  
ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

∆ύο (2) µήνες  

 
 

Καθαριστών/
Καθαριστριώ

ν ΥΕ 
 

4 

Aπολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου), ή ισοδύναµος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
τεχνικής σχολής του Ν.∆. 580/1970, ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000. 

∆ύο (2) µήνες 

 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν 
υποχρεωτικά τα πιο κάτω δικαιολογητικά : 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 



2. Απολυτήριος τίτλος της αντίστοιχης ανά ειδικότητα κατηγορίας  ( ∆Ε ή 
ΥΕ)  όπως αναφέρονται στον πίνακα 

 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Η παρούσα ανακοίνωση να δηµοσιευθεί σε τοπική εφηµερίδα, ενώ ανάρτηση 
της να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και 
στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Βόλου, 
στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς στην ιστοσελίδα του ΝΠ∆∆ ∆ήµου 
Βόλου www.doepap.gr. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την 
υποβάλουν, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας 
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.», ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 
Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(τηλ. επικοινωνίας: 24210 - 91191),  όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων. 

 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 7/9/2016 και λήγει 
9/9/2016 Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις 
ώρες από 09:00 έως 13:00. 
 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

          ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 


