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Αρ. Πρωτ.  252  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

το ΝΠΔΔ ΤΟΥ Δήμου Παρανεστίου  έχοντας υπόψη: 
 
1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 

10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  παρ.3 του άρθρου 30 του 

Ν.4314/14. 

2. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 7364/07-02-2022 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτο-

υς 2022 

3. την υπ’ αριθ. 24/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

4. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος 

Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών μετά τις εγγραφές των παιδιών  

5. Την υπ΄ αριθμό 251/22-08-2022 βεβαίωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώ-

σεων. 

 
Ανακοινώνει 
Την πρόθεση του ΝΠΔΔ του  Δήμου Παρανεστίου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης 

έργου για την κάλυψη αναγκών του φορέα στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Αδριανής και Παρανεστίου με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών Δημιουργικής Απασ-

χόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 4 (τέσσερις εκπαιδευτικοί ) των πα-

ρακάτω ειδικοτήτων: 2 Παιδαγωγοί, 1 γυμναστής  και 1 Μουσικής Παιδείας. Σε πε-

ρίπτωση που δεν καλυφθούν κάποιες από τις παραπάνω θέσεις, οι αντίστοιχες ειδι-
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κότητες θα καλυφθούν από παιδαγωγούς. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης ορίζε-

ται από την υπογραφή της σύμβασης έως  31-8-2023 με δυνατότητα παράτασης σε 

περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 

Το κυρίως αντικείμενο δραστηριότητας ανά ειδικότητα είναι:  

Παιδαγωγοί: 

Με αντικείμενο: 

Tην αρμονική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

Τη δημιουργία σωστών διαπροσωπικών σχέσεων 

Tην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και υπευθυνότητας 

Tον εμπλουτισμό των εμπειριών τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 

Tην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και της δημιουργικής έκφρασης 

Tην απόκτηση εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους 

Tην γλωσσική και νοητική ανάπτυξή τους. 

 

Μουσικής Παιδείας: 

Με αντικείμενο: 

1. Το παιδί να γνωριστεί με τα ουσιώδη στοιχεία της μουσικής (ρυθμό, τονικό 

ύψος, ηχόχρωμα) μεταφράζοντας τα σε κίνηση και έκφραση.  

2. Να συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας της μουσικής με την βοήθεια δια-

φόρων μουσικών οργάνων.  

 

Γυμναστής: 

Με αντικείμενο : 

Την Παροχή γυμναστικών, αθλητικών και κινητικών δραστηριοτήτων με σκοπό 

την ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών, ψυχικών και πνευματικών 

δυνάμεων των παιδιών , ώστε να ενταχθούν αρμονικά και ωφέλιμα στο κοινωνικό 

σύνολο, ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή τους. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Παιδαγωγοί: 

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Δασκάλων ή Νηπιαγω-

γών ή Φιλολόγων της ημεδαπής,  συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπ-

λωμάτων του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων σχολών της 

αλλοδαπής.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίο-

υς με τα ανωτέρω προσόντα) Διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές ΚΔΑΠ ή 

στην Α/θμια εκπαίδευση. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο. 

 

Μουσικής Παιδείας: 

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσικής ΑΕΙ, ΤΕΙ της ημεδαπής η ισότι-

μος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.  

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτ-

λος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδα-

πής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης α-

νώτερων θεωρητικών μουσικών σπουδών, βυζαντινής μουσικής, ή ειδίκευσης ορ-

γάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγ-

νωρισμένο από το κράτος  

 

 

ΠΕ Γυμναστών  

Πτυχίο τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού ΑΕΙ πανεπιστημιακού 

τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Προϋπηρεσία απασχόλησης σε αντίστοιχα προγράμματα με ηλικιακές ομάδες 5-12 

ετών θα συνεκτιμηθεί. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  

2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την 

οποία δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για τη σύναψη της σύμβα-

σης έργου.  

4. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την 

οποία δηλώνεται ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος 

του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδι-

καστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου 

για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκ-

νης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, για υποψηφίους που είναι άγα-

μοι.  

6. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας (εφόσον υπάρχει). 

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

8. Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισμένα 

κριτήρια πρόσληψης. 

 

Τονίζεται ότι θα αναζητηθεί  αυτεπάγγελτα από το ΝΠΔΔ  του δήμου Παρανεστί-

ου αντίγραφο ποινικού μητρώου των ενδιαφερομένων, προς απόδειξη των προ-

ϋποθέσεων της παραγράφου 3, του Άρθρο 7 « Κώλυμα απασχόλησης προσωπικού 

σε Φορείς Παιδικής Προστασίας¨ του Ν.4837/2021  ¨Πρόληψη και αντιμετώπιση πε-

ριστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπια-

κούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιο-

θεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις¨  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Όσοι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκ-

λείονται με αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Όσοι πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα τίθενται στην κρίση της αρμόδιας υπηρε-
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σίας και του κ. Προέδρου που έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής. Η επιλογή θα γί-

νει λαμβανομένων υπόψη των τυπικών προσόντων της ανακοίνωσης. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητι-

κά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφό-

σον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 

Κοινοτικό Κατάστημα Πλατανιάς Δήμου Παρανεστίου τηλ. 2521097182 κ. Τσεντίδη 

Κωνσταντίνο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Κοινοτικό 

Κατάστημα Πλατανιάς Δήμου Παρανεστίου Τ.Κ. 66150 Πλατανιά Δράμας.  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτή-

σεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 

μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 24/08/2022 έως και 

Δευτέρα 05/09/2022. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Νικόλαος Χ. Λαζαρίδης 
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