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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ          Αταλάντη, 07/09/2022 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                          Aριθ. Πρωτ.:  519 
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
Ταχ. Δ/νση:  Νικ.Αβραάμ 1 
                             35200 – Αταλάντη 
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος 
Τηλ.: 22330-23707 
Fax: 22330-22606 
E-mail: kostasdimitriou1@yahoo.gr 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο NΠΔΔ Για Την Κοινωνική 

Προστασία & Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών στον Παιδικό Σταθμό Μαρτίνου. 

 

 

Το ΝΠΔΔ Για Την Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/2009) 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 

κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 

41 του ν.4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π.-ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-08-2015). 

4. Την αριθ. 7/20/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΠ5ΟΚΗΞ-656) απόφαση ΔΣ ΝΠΔΔ Για Την Κοινωνική Προστασία & 

Αλληλεγγύη  Δήμου Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον Παιδικό Σταθμό Μαρτίνου» 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 839/τ. Β΄/09.04.2013) 

 

Ανακοινώνουμε 

 

Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 
ενός (1) ατόμου  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον Παιδικό 

Σταθμό Μαρτίνου, της κάτωθι  ειδικότητας,  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα διάρκειας δύο (2)  μηνών: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια σύμβασης 

(σε μήνες) 

Αριθμός 

ατόμων 

101 ΝΠΔΔ  
Μαρτίνο 

(Δ.Λοκρών) 

 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

 

 

2 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης 

1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

101 

 

 

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. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 

συμπαράσταση). 

 

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. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

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

5. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 

Λοκρών καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, καθώς και 

στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας αυτοπροσώπως ή με 

άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
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θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στην Δ/νση : ΝΠΔΔ Για Την Κοινωνική Προστασία & 

Αλληλεγγύη , Πλ.Δημαρχείου 1 , ΤΚ 35200 (πληροφορίες: κ. Δημητρίου Κωνσταντίνος ,  τηλ. επικοινωνίας: 

22330 - 23707 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 

από την επομένη της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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