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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ 1/2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ                   

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 της παρ. 2 (γ΄,θ΄,ιδ΄) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το 

άρθρο 1 παρ. 2 (β΄,η΄) του Ν.3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α, Β, και Γ, το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό καθώς και το καλλιτεχνικό, των με 

οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.  

2. Την υπ. αριθ. 72/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη (ΦΕΚ 635/τ.Β΄/19-4-2011 ) περί 

συγχώνευσης των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Σταγίρων – Ακάνθου, Αρναίας 

και Παναγίας και σύστασης νέου Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Αριστοτέλη <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>>. 

3. Ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, οι ανανεώσεις και οι 

παρατάσεις αυτών, (παρ. 5 του άρθρου 14 Ν. 4403/2016 με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 

30 του Ν. 4314/14, με την οποία προστίθεται περίπτωση κζ’ στην ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016) 

(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1755/07.08.2015) (ΥΠ.ΕΣ. οικ: 3948/ 06.02.2017) (ΥΠ.ΕΣ. 3449/05.02.2018), ανήκουν 

στο προσωπικό για το οποίο δεν απαιτείται έγκριση.  

4. Το άρθρο 8, παρ. 3 του Ν. 4325/2015 που αναφέρει ότι οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά 

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αποστέλλονται εντός ενός (1) μηνός στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών».  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

6. Το Π.Δ. 99 ΦΕΚ 141/τ.α’/28-09-2017 ‘’Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των 

Παιδικών και Βρεφικών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των 

δήμων.  

7. Το άρθρο 254 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) και την παρ. 
1.1 του Κεφαλαίου 1 της υπ΄ αριθ. 77 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (Αριθ. Πρωτ.: οικ.1245/19.12.2007) με Θέμα: 
«Διευκρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές 
και κοινοτικές επιχειρήσεις» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 
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8. To π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» 
(Α΄ 134, διορθ. σφαλμ. Α΄ 135) ορίζει στο άρθρο 2 ότι «1.Οι διατάξεις αυτού του διατάγματος εφαρμόζονται 
στο προσωπικό του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
παρόντος, (...) το οποίο εργάζεται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση 
έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. (...)», στο άρθρο 3 ότι «Για την 
εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοείται ως: α) "Εργαζόμενος ορισμένου χρόνου" κάθε 
φυσικό πρόσωπο που έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση ή σχέση 
έργου ή άλλη σύμβαση ή σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία έχει συναφθεί 
απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου και η λήξη της καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, 
όπως ιδίως παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή αποπεράτωση συγκεκριμένου έργου ή πραγματοποίηση 
συγκεκριμένου αποτελέσματος. γ) "Δημόσιος τομέας" ο οριοθετούμενος από τις διατάξεις του άρθρου 51 
παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α` 101) ή από άλλες Ειδικές Διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν (...) δ) 
"Σύμβαση", η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ή σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση ή 
σχέση που υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. ε) Οπου αναφέρεται ο όρος "επιχείρηση" ή 
"εκμετάλλευση" ή "εργοδότης" νοείται και η δημόσια υπηρεσία, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο φορέας με τον οποίο έχει 
συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση», στο άρθρο 5 ότι «1. Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που 
καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή 
ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών 
μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. 2. Η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών επιτρέπεται 
κατ` εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται, όταν οι 
επόμενες της αρχικής συμβάσεως συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που 
σχετίζονται ευθέως και αμέσως με τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 3. Η σύναψη 
διαδοχικών συμβάσεων γίνεται εγγράφως και οι λόγοι που την δικαιολογούν αναφέρονται ρητώς στη 
σύμβαση, εφόσον δεν προκύπτουν ευθέως από αυτήν. (...)» και στο άρθρο 7 ότι «1. Οποιαδήποτε σύμβαση 
συνάπτεται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (...) του παρόντος διατάγματος είναι αυτοδικαίως 
άκυρη. (...)». 

9. Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
206), ορίζει στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 αυτού ότι: «1. Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από 
υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το 
συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική 
παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και 
ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και 
αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. (...). Με τη σύμβαση μίσθωσης 
έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικώς με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι 
αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρη.», στην παράγραφο 2, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 40 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και την παράγραφο 31 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 
54), ότι «Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου: (...) β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου 
οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προβλέπονται 
οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης 
μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα. ... Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου (...) βαθμού, η ισχύς της παρούσας 
παραγράφου άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2012», στην παράγραφο 3, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 του ν. 3812/2009,  όπως αυτή ισχύει μετά την συμπλήρωσή της με  την παράγραφο 5 του άρθρου 
29 του ν. 3838/10, (Α΄, 49), ότι: «Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη 
σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν τα 
κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 
του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν. Επίσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 
2190/1994, όπως ισχύουν, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις με το άρθρο αυτό με 
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έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π.. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ισχύ του ν. 3812/2009», στην παράγραφο 5, που 
προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 
του άρθρου 2 της  ΠΝΠ 31/31.12.12 (Α΄ 256), κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), 
ότι «Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη 
έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη 
εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήματος 
του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που 
θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική 
παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη 
αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα 
και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς», στην παράγραφο 6 ότι 
«(...)Ρήτρα καταβολής της εργολαβικής αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση 
με την πρόοδο του έργου είναι αυτοδικαίως άκυρη. (...) και στην παράγραφο 9 ότι «Για συμβάσεις μίσθωσης 
έργου από τους ΟΤΑ πρώτου (...) βαθμού και τα νομικά πρόσωπα την απόφαση της παρ.1 εκδίδει ο Γενικός 
Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας (...)». Η δε από 31.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών...» (Α΄ 256), η οποία 
κυρώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 αυτής ορίζει ότι «Αναστέλλεται η ισχύς της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 
3812/2009, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μονίμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
3812/2009» 

10. Την με Αριθ. Πρωτ: οικ. 43254/31.7.2007 Υ.Α. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. με «ΘΕΜΑ: Κωλύματα, ασυμβίβαστα, 
συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1492/17.08.2007). 

11. 3 ,Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

12. Τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη 
σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία 
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, 
συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για 
συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν 
υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

13. Την Παρ.9 αρθρ. 39 του ν.4387/2016  (ΦΕΚ 85/τ Α΄/12-05-2016 ) και την εγκύκλιο 17 του ΕΦΚΑ με 
ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία 
με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ. 

14. Την Παρ.9 αρθρ. 39 τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα 
ΦΠΑ, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται προς υποκείμενο στον φόρο λήπτη, που ενεργεί με την 
ιδιότητα αυτή, υπάγονται στον ΦΠΑ στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών. Κατά παρέκκλιση, 
όπως προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 8α του ίδιου ως άνω άρθρου, ο τόπος παροχής 
του δικαιώματος πρόσβασης σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις προς υποκείμενο στον φόρο λήπτη βρίσκεται στον 
τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης, και, αντίστοιχα, ο τόπος παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς μη υποκείμενο στον φόρο λήπτη βρίσκεται στον τόπο πραγματοποίησης 
της δραστηριότητας αυτής. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου, όπως 
ισχύουν από 01.01.2019, καθώς και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο Ε.2049/18.3.2019, ο 
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τόπος παροχής των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο λήπτη βρίσκεται 
στον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος τις υπηρεσίες υποχρεωτικά βάσει των  προϋποθέσεων που 
τίθενται στις διατάξεις αυτές ή στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, υποχρεωτικά ή προαιρετικά κατ’ 
επιλογήν του παρέχοντος. Επισημαίνεται ότι το Παράρτημα VII του Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνει ενδεικτικό 
κατάλογο ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η παροχή διδασκαλίας εξ 
αποστάσεως. 

15. Την απόφαση 4/18-1-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΨ4ΟΛΔ4-Ρ4Ρ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ  με Θέμα: «Ορισμός συγκρότησης επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων έτους 2022   της  
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

16. Την απόφαση 6/18-1-2022 (ΑΔΑ:Ρ7ΓΗΟΛΔ4-Ε14) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ  με Θέμα: «Ορισμός συγκρότησης επιτροπών για την ευθύνη τήρησης της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2022   της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

17. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> όπως αυτός 
εγκρίθηκε με την 8/13-5-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη , την 1η τροποποίηση με την 
33/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης η οποία εγκρίθηκε με την 140/27-4-2012 απόφαση του Δήμου 
Αριστοτέλη , την  2η τροποποίηση με την 93/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης η οποία εγκρίθηκε με 
την 424/19-12-2018 απόφαση του Δήμου Αριστοτέλη και την  3η τροποποίηση με την 149/2021 απόφαση 
του Δ.Σ. της Επιχείρησης η οποία εγκρίθηκε με την 35/25-02-2022 (ΑΔΑ:69X8ΩΨ2-ΞΞ2 ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη . 

18. Το υπ.αριθ. 14069/2021//1/2021 έγγραφο στις 12-8-2021 του ΑΣΕΠ με Θέμα Αναπλήρωση θέσης 
απασχολούμενου σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα. 

19. Το υπ’ αριθ. οικ. 14626/26-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 

Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα/ Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης/Τμήμα Προσωπικού 

Ιδιωτικού Δικαίου. 

20. Την υπ αρ. πρωτ. 9033/16-07-2021 (ΑΔΑ:93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ)  προσκλήσεων  ενδιαφέροντος της 

Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στο πλαίσιο της Δράσης                 « 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και  Επαγγελματικής ζωής» της περιόδου 2021-2022 και την με Αρ. Πρωτ. 

10083/31-07-2021 (ΑΔΑ:ΩΖΡΩ465ΖΩ5-ΨΘ0) πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας 

Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α.) στο πλαίσιο του Προγράμματος « Οικονομική Στήριξη 

Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας » της περιόδου 2021-2022  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 για την προγραμματική περίοδο 2021-2022 στην οποία συμμετέχει η Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>>. 
21. Το Προϋπολογισμό 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης , όπως αυτός Καταρτίστηκε-Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. 

της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> με την υπ.αριθ. 146/13-12-2021 απόφασή του 

22. Την υπ. αριθ. 430/21-03-2022 βεβαίωση της Δ/σης Διοικητικού/Οικονομικού της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ότι έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 2022. ΣΜΕ 1/2022 

Κωδ.Θέσης 102  σε βάρος του Κ.Α. 60.01.10.1100 & (ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Π.Σ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ ),με 

αριθμό καταχώρισης 39/20-01-2022 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης και σε βάρος 

του Κ.Α. 60.03.10.1100 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Π.Σ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ) με αριθμό 

καταχώρισης 57/20-01-2022 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

23. Την υπ. αριθ. 431/21-03-2022 βεβαίωση της Δ/σης Διοικητικού/Οικονομικού της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ότι έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 2022. ΣΜΕ 1/2022 

Κωδ.Θέσης 101  σε βάρος του Κ.Α. 60.01.10.1200 & (ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Π.Σ. ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ), με αριθμό καταχώρισης 40/20-01-2022 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης και σε βάρος του Κ.Α. 60.03.10.1200 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ Π.Σ. 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) με αριθμό καταχώρισης 58/20-01-2022 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης . 

24. Την υπ. αριθ. 51/24-03-2022 (ΑΔΑ: ΡΝ8ΖΟΛΔ4-ΩΗ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> με θέμα: «Λήψη απόφασης 

αναπλήρωσης θέσης απασχολούμενης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Α.) της της Κ……….Ρ……….του Κ…………. 

Νηπιαγωγού (ΠΕ) με αριθμό μισθοδοσίας ΕΑΠ 18 στον παιδικό σταθμό Μ.Παναγίας με Σύμβαση Μίσθωσης 

Έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) ΣΜΕ 1/2022  Β ) της Σ……….Α………του Ν………... Νηπιαγωγού (ΠΕ) με αριθμό 
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μισθοδοσίας ΕΑΠ 23 στον παιδικό σταθμό Ιερισσού της Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου   

Αριστοτέλη    « Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) ΣΜΕ 1/2022 στο 

πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων υλοποίησης της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής, σχολικού Έτους 2021-2022 , με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου  και 

χρόνο διάρκειας 3 μηνών από 1 Μαίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021 χρόνου ισχύος του προγράμματος. 

25. Την ανάγκη αναπλήρωσης της θέσης υπαλλήλου  Κ……….Ρ……….του Κ…………. Νηπιαγωγού (ΠΕ) με αριθμό 
μισθοδοσίας ΕΑΠ 18 στον παιδικό σταθμό Μ.Παναγίας της Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου   
Αριστοτέλη    « Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

26. Την ανάγκη αναπλήρωσης της θέσης υπαλλήλου  Σ……….Α………του Ν………... Νηπιαγωγού (ΠΕ) με αριθμό 
μισθοδοσίας ΕΑΠ 23 στον παιδικό σταθμό Ιερισσού της Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου   
Αριστοτέλη    « Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» 

Ανακοινώνει 

 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθ. 51/24-

03-2022 (ΑΔΑ: ΡΝ8ΖΟΛΔ4-ΩΗ1) απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης για τη σύναψη Σύμβασης 

Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ 1/2022, για την πρόσληψη 1 Νηπιαγωγού ΠΕ εν ελλείψει Βρεφονηπιοκόμου ΤΕ του 

Παιδικού Σταθμού Ιερισσού με Κωδ.Θέσης 102  , που εδρεύει στην Τ.Δ. Ιερισσού και για τη σύναψη 

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΣΜΕ 1/2022, για την πρόσληψη 1 Νηπιαγωγού ΠΕ εν ελλείψει 

Βρεφονηπιοκόμου ΤΕ του Παιδικού Σταθμού Μεγάλης Παναγίας με Κωδ.Θέσης 101  , που εδρεύει στην Τ.Δ. 

Μεγάλης Παναγίας,  της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> του Δήμου Αριστοτέλη. προσκαλεί όποιον διαθέτει τα 

απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση,  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

Θέσης Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 

Παιδικός Σταθμός 

Μ.Παναγίας της 

Δημοτικής 

Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου 

Αριστοτέλη ‘’ Η 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ’’ 

Τ.Δ. Μ. 

Παναγία 

Δήμου 

Αριστοτέλη 

Νηπιαγωγού 

ΠΕ εν 

ελλείψει 

Βρεφονηπιοκ

όμου ΤΕ 

Από την 1 Μαίου 2022 έως και 

την 31 Ιουλίου 2022, χρόνου 

ισχύος του προγράμματος στο 

πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής, περιόδου 

2021-2022 

(1) Ένα 

102 

Παιδικός Σταθμός 

Ιερισσού της 

Δημοτικής 

Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου 

Αριστοτέλη ‘’ Η 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ’’ 

Τ.Δ. Ιερισσού 

Δήμου 

Αριστοτέλη 

Νηπιαγωγού 

ΠΕ εν 

ελλείψει 

Βρεφονηπιοκ

όμου ΤΕ 

Από την 1 Μαίου 2022 έως και 

την 31 Ιουλίου 2022, χρόνου 

ισχύος του προγράμματος στο 

πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής, περιόδου 

2021-2022 

(1) Ένα 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

 

H ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Νηπιαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από τον ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν.2812/2009 και 

ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’,Β’ και Γ’ του νόμου 2190/94. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με 

κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β)Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  

η 

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. 
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Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της 

Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με 

κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β)Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  

η 

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. 

  

 
 

Οι κατέχοντες τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν Πιστοποιητικό 

αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας με τους ημεδαπούς τίτλους. 

 

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική 

καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Ειδικότερα 

για τους υποψήφιους των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) είναι απαραίτητο να προσκομίσουν κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ αριθ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 

(ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.  

 

1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

 Αίτηση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη). 

 Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου 

ταυτοπροσωπίας σε ισχύ. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (εφόσον δεν είναι διαθέσιμο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, 

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη ποινικής δίωξης). Όποιος επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει 

απόσπασμα ποινικού μητρώου και βεβαίωση περί μη ποινικής δίωξης άμεσα πριν την υπογραφή της ΣΜΕ 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθ. 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) 
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 Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών  και απόδειξη των επιθυμητών προσόντων της ειδικότητας 

(λαμβάνοντας υπόψη και τα συνημμένα παραρτήματα απόδειξης γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ). Ειδικά 

για τα πτυχία της αλλοδαπής απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα, π.χ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

(Για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα χρειαστεί προσκόμιση επίσημης μετάφρασης και επικύρωση για 

όσους επιλεγούν). 

 Βιογραφικό Σημείωμα  

 Απόδειξη εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή αντίγραφα 

συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές. 

 

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών βασικό κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά 

από τους ενδιαφερόμενους. 

Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών ή δεν θα καταθέσουν 

την οικονομική προσφορά τους θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.  

Σε περίπτωση ίσης προσφοράς θα λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των πινάκων. 

 

Θα προηγείται ο τίτλος ΠΕ από τον ΤΕ. 

Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων θα αποκλείονται από τη διαδικασία 

επιλογής.  

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 6/18-1-
2022 (ΑΔΑ:Ρ7ΓΗΟΛΔ4-Ε14) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ  με Θέμα: 
«Ορισμός συγκρότησης επιτροπών για την ευθύνη τήρησης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης 
έργου έτους 2022   της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ , η οποία θα διενεργήσει την αξιολόγηση των 

αιτήσεων που θα υποβληθούν (σύμφωνα με τους όρους της Ανακοίνωσης�Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος) και θα συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης . 

 Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση εντός δύο 

(2)εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης . Τις εν λόγω 

ενστάσεις εξετάζει η τριμελή επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση 4/18-1-2022(ΑΔΑ:ΨΨΨ4ΟΛΔ4-Ρ4Ρ) 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ  με Θέμα: «Ορισμός συγκρότησης επιτροπών 
Αξιολόγησης και Ενστάσεων έτους 2022   της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ , η οποία θα διενεργήσει την 
αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν (σύμφωνα με τους όρους της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ) η οποία και θα κρίνει το παραδεκτό ή μη των ενστάσεων. Τέλος, η επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων θα συντάξει πρακτικό με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης το οποίο θα φέρει 

προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ για την επιλογή του αναδόχου. 

 

 

1. Καθήκοντα Παιδαγωγού ΠΕ/ΤΕ  

 

Τα ειδικά προσόντα του Παιδαγωγού ΠΕ/ΤΕ προκύπτουν: 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ.Γ2β/ οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/τ. Β , άρθρο 2 , παρ. 1 , περιπτ. Α , Β, 

α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση 

του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα 

με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. 

β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με είδη 

(παιχνίδια, είδη καθαριότητας κλπ.) 

γ) Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. Παρακολουθεί την 

διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 

δ) Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους 

περιστατικό. 

ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών στην 

προσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους. 
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στ) Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά προσφέρει σ' αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις 

δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σ' 

αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και για οποιοδήποτε λόγο δεν 

επιτρέπεται η κακή μεταχείριση των παιδιών (εκφοβισμός, σωματική ποινή). 

 

 

2. Δημοσίευση Πρόσκλησης 

 

Η πρόσκληση αυτή θα δημοσιευθεί με μέριμνα τού Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αριστοτέλη << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>  πριν από την ημέρα της επιλογής με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 

των γραφείων της Επιχείρησης καθώς και στα Δημοτικά Καταστήματα Αρναίας, Παναγίας και Ιερισσού καθώς 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη και σε άλλες ιστοσελίδες .  

 

 

3. Απασχόληση 
 

Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα γίνει με σύμβαση μίσθωσης έργου και για το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης  (την 1 Μαΐου 2022 έως και την 31 Ιουλίου 2022), χρόνου ισχύος του προγράμματος 

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, περιόδου 2021-2022. 
 

4. Προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , με την ένδειξη 

«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΕ1/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ή ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ‘’Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ’’», από τις 12 Απριλίου 2021 

ημέρα Τρίτη μέχρι τις 21 Απριλίου 2022 ημέρα Μ.Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ στο e-mail της Επιχείρησης 

frontida@dimosaristoteli.gr. 

 

5. Πληροφορίες ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω παρέχονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αριστοτέλη «Η Φροντίδα» στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρναία Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63074 υπόψη Κας. Παπαδοπούλου 

Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 23720-22988), από την 11 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 20 

Απριλίου 2022 ημέρα Μ.Τετάρτη, στα γραφεία λειτουργούν κατά τις ώρες 09.00 πμ έως 15.00 μμ.  

Αντίγραφο της πρόσκλησης αυτής χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην 

παραπάνω διεύθυνση. 

 

Για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση                                                                    

Δήμου Αριστοτέλη 

<<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

mailto:frontida@dimosaristoteli.gr
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