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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

H Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» 
 

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 39/2022 (ΑΔΑ: 6ΘΒ7ΟΚ31-6Ω5)  απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΑΝΕΛΙΞΗ» ανακοινώνει ότι, θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του, για την εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητα, με τα 
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο ως εξής: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Τ.Ε. 
Βρεφονηπιοκόμων 
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1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
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. 
 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

και έως δυο 
(2) μήνες. 
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2. Nα πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισμού που προβλέπονται για 
τους μόνιμους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

 
3. Να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας 

απασχολούμενων σε 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΦΕΚ 
2179/Β΄/2018).  

 
 

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

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. 
 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007.  
 
4. Πιστοποιητικό Υγείας απασχολούμενων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΦΕΚ 

2179/Β΄/2018).  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», 
«Δημοτικό Κατάστημα Βραχατίου, (Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου) 1ος όροφος, τηλ.: 
επικοινωνίας: 27410 50420 – 423 και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο Νάστος 
Δημήτριος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της 
ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ήτοι από 
την 20-10-2022 έως την 31-10-2022. 
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                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 
 

                                                                                    Μαρία Καλλίρη 
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