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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου δίμηνης διάρκειας  

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις Διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄) «Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την περίπτ. ιε' παρ.2 άρθρο 2 του Ν.4765/21. 
4. Τις διατάξεις της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τ. Β'), 
5. Την Γ.Π.Δ11οικ./31252/20-5-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2332/02.06.2021) «Προϋποθέσεις έκδοσης 

άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθ. Γ.Π.Δ11οικ./15171/17-
02-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄827/24-2-2022). 

6. Την με αριθ.πρωτ.512/21-6-2022 βεβαίωση Προέδρου περί ύπαρξης πιστώσεων για την 
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 
ανακοίνωσης. 

7. Την υπ΄αριθμ.27/2022 (ΑΔΑ:966ΡΟΚ9Π-ΤΜΩ) απόφαση Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ με θέμα: «Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τη λειτουργία των θερινών τμημάτων 
των ΚΔΑΠ της ΔΗΚΕΘ». 

8. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΘ. 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών λειτουργίας των 
θερινών τμημάτων του ΚΔΑΠ Κ.ΠΕΡΑΙΑΣ «ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ» και του «ΚΔΑΠ 
ΕΠΑΝΟΜΗΣ» της ΔΗΚΕΘ, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Ειδικότητα 
Αριθμός 
ατόμων 

Τυπικά Προσόντα 
Διάρκεια 

σύμβασης 

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ  
 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση 
Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με 
κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου 
Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας 

ΔΥΟ (2) 
ΜΗΝΕΣ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

-ΔΗΚΕΘ- 

            
        Επανομή, 24/06/2022 
         Αριθ. Πρωτοκ.:-515– 
 

Διεύθυνση: Πλατεία Ι.Μεταξά 
Τ.Κ.           :  57500, Επανομή 
Τηλέφωνο : (23920)45371 
                    (23920)41991 
Email        :  dketh@hotmail.gr    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Ειδικότητα 
Αριθμός 
ατόμων 

Τυπικά Προσόντα 
Διάρκεια 

σύμβασης 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 

Πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών 
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή 
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγού ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  

ΔΥΟ (2) 
ΜΗΝΕΣ 

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής 
Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή 
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή 
Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΔΥΟ (2) 
ΜΗΝΕΣ 

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ   

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού     
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

ΔΥΟ (2) 
ΜΗΝΕΣ 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους 
και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με την αίτησή τους τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 
1.Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 
 
2.Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η 
ημερομηνία και το έτος κτήσης του. 
 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των 
δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) και σε περίπτωση 
πολυτεκνίας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκων 
Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν κώλυμα 
κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και 
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σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 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 οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι 
υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι 
δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία: 
α) να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
β) να δηλώνουν τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 
2 του Ν. 4765/2021, που έχουν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 
αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή 
χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) 
μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς τους.  
γ) ότι έχουν εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας από την οποία προέρχονται. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει : 

 Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
 Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχουν 

άδεια εργασίας από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχουν την υπηκοότητα χώρας μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο πίνακα των ανακοινώσεων της ΔΗΚΕΘ, 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού www.thermaikos.gr.   

 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης  
της παρούσας και συγκεκριμένα από 25/6/2022 έως και 29/6/2022. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της Δημοτικής 
Επιχείρησης (Δ/νση: Πλατεία Ι. Μεταξά, Επανομή τηλ: 23920 45371 & 23920 41991) στην 
αρμόδια για την παραλαβή υπάλληλο κ. ΜΩΡΑΛΗ ΤΑΝΙΑ καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως 
15:00 μ.μ. ή να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (e-
mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΗΚΕΘ: dketh@hotmail.gr εντός της ίδιας αποκλειστικής 
προθεσμίας. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΝΑΣ 
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