
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
                             Αλεξάνδρεια 28-08-2013      

                     Αριθ.πρωτ.: 1209     
--------------------------------------

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2013
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 
Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» ύστερα από την υπ’ αριθ. 65/2013 απόφαση του Δ.Σ. και 
την υπ΄αριθ. 7835/27.08.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης(ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ1Υ-9ΤΝ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι  (16)  ατόμων, 
προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με 
τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩ
Ν

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ

1
ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων

5

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 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής, 
ή ισότιμος τίτλος σπουδών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

Δύο (2) 
μήνες

2 ΔΕ 8 Βοηθών Βρεφοκόμων 5 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή 
Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής 
Αγωγής Δραστηριοτήτων 
Δημιουργίας και Έκφρασης 
ή Επιμελητών Πρόνοιας ή 
Κοινωνικών Φροντιστών ή 

Δύο (2) 
μήνες



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 ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας.

ΔΕ 32  Μαγείρων 3 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής 
Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής 
Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή 
δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: 
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ και Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή 
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής 
Εκπαίδευσης του Οργανισμού 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος 
Μαγειρικής Τέχνης του ΒΔ151/
1971 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄) διετούς 
κύκλου σπουδών υποχρεούνται, να  
προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο 
τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :
(Εφόσον ή θέση δεν καλυφθεί 
από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος 
απολυτήριος τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της 
αλλοδαπής
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον ή θέση δεν καλυφθεί 

Δύο (2) 
μήνες



από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) 
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον ή θέση δεν καλυφθεί 
από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι το 1980 
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) 
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 
έξι(6) μηνών.

4 ΥΕ 16  Καθαριστριών 3 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 5 του Ν. 2527/97

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. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.



5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός 
δωδεκαμήνου. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, 
πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού τηλ. 2333053217-2333026743.
Αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων είναι οι υπάλληλοι κ. Ζαμπέτας Σταύρος και κ. 
Κουκουλή Κυριακή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στα γραφεία του Νομικού 
Προσώπου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


