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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
    Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα  2 (δύο) µηνών από την υπογρα-
φή της σύµβασης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν. 
2738/99, περίπτωση Κ παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, του Ν. 
1256/82 και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, καθώς και της υπ’ αρ. 
66/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. ∆ήµου Νάουσας, που ε-
γκρίθηκε µε το υπ’ αρ. 8313/18-8-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.                                                                      
    Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π. & Α. ∆ήµου Νάουσας κάνει γνωστό ότι θα 
προβεί στην πρόσληψη προσωπικού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/α Ειδικότητα Αριθµός α-

τόµων 

∆ιάρκεια 

σύµβασης 

Ειδικά –Τυπικά προσόντα 

1 ΤΕ  

Βρεφονηπιοκόµων   

2 2 µήνες (από 

την υπογραφή 

της σύµβασης) 

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιο-
κοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµά-
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δί-
πλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
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αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας. 

2 ∆Ε  

Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων   

4 2 µήνες (από 

την υπογραφή 

της σύµβασης) 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-
Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή 
Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολι-
κής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργί-
ας 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 παρα-
κάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνι-
κού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατι-
κού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή 
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολι-
κής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

3 Υ.Ε. Βοηθητικό προσωπικό  3 2 µήνες (από 

την υπογραφή 

της σύµβασης) 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 3τάξιου 
Γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο ∆ηµοτικού 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 της 
ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής 

 
    Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µέχρι και 
τις 28/8/2014 στη διοικητική υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου, που στε-
γάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Κ.Α.Π.Η. Νάουσας (Μητροπό-
λεως 9 – Νάουσα), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύ-
νονται στο τηλ. 2332025600. 
  
 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                    του Κ.Κ.Π. & Α. ∆ήµου Νάουσας 
 
                                                                   
                                                             ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΙΤΣΚΑΡΑ  
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