
		 	
	

 
 
                                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει 
Κέντρο δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στα Ιωάννινα. Το Κέντρο 
δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αποσκοπεί στην απασχόληση παιδιών από 
6 έως 12 ετών πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και 
δηµιουργικό µε στόχο: 

Ø Να ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί µέσα από το εκπαιδευτικό και 
ψυχαγωγικό παιχνίδι, τη µουσική, τα θεατρικά δρώµενα, τη ζωγραφική, 
τη διαλογική ανάπτυξη θεµάτων κλπ 

Ø Να αξιοποιήσει εποικοδοµητικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών 
Ø Να δώσει κίνητρα, ευκαιρίες και ερεθίσµατα σε κάθε παιδί 
Ø Να συµβάλει στην ψυχική και πνευµατική ισορροπία των παιδιών 
Ø Να βοηθήσει και να υποστηρίξει τις εργαζόµενες µητέρες, αλλά και τις 

οικογένειες ευρύτερα. 
Το Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργεί 11 µήνες ετησίως και το ωράριο λειτουργίας του 
διαµορφώνεται ενδεικτικά ως εξής: 13:00-21:00 κατά τους χειµερινούς µήνες και 
09:00-17:00 κατά τους θερινούς µήνες. 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Για τη στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π. η αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψήφιους να 
υποβάλουν αιτήσεις για θέσεις παιδαγωγών, βοηθητικού προσωπικού 
(προσωπικού καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών) και µία (1) θέση 
διοικητικού προσωπικού – διοικητική υποστήριξη και πλήρους απασχόλησης 
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. 

 
 
 
 
 
 



		 	
	

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 
  
Παιδαγωγός µε ειδίκευση στα εικαστικά  
Α) Πτυχίο – Πανεπιστηµιακό Δίπλωµα Παιδαγωγικής Τµήµατος Δηµοτικής 
Εκπαίδευσης ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου τµήµατος της 
αλλοδαπής. 
Β) Επιθυµητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο 
Γ) Επιθυµητές οι συστατικές επιστολές 
Δ) Πιστοποιηµένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 
Lower) ή γαλλικής ή γερµανικής αντίστοιχου επιπέδου 
Ε) Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα 
 
Παιδαγωγός µε ειδίκευση στη θεατρολογία 
Α) Πτυχίο – Πανεπιστηµιακό Δίπλωµα Παιδαγωγικής Τµήµατος Δηµοτικής 
Εκπαίδευσης ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου Τµήµατος της 
αλλοδαπής. Θα συνεκτιµηθεί µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Παιδαγωγικού 
Τµήµατος Ειδικής Αγωγής ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου 
Τµήµατος της αλλοδαπής 
Β) Επιθυµητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο  
Γ) Επιθυµητές οι συστατικές επιστολές 
Δ) Πιστοποιηµένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 
Lower) ή γαλλικής ή γερµανικής αντίστοιχου επιπέδου 
Ε) Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα 
 
Παιδαγωγός µε ειδίκευση στην πληροφορική  
Α) Πτυχίο – Πανεπιστηµιακό Δίπλωµα Παιδαγωγικής Τµήµατος Δηµοτικής 
εκπαίδευσης ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου Τµήµατος της 
αλλοδαπής. Θα συνεκτιµηθεί µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Παιδαγωγικού 
Τµήµατος Ειδικής Αγωγής ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου 
Τµήµατος της αλλοδαπής 
Β) Επιθυµητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο 
Γ) Επιθυµητές οι συστατικές επιστολές 
Δ) Πιστοποιηµένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 
Lower) ή γαλλικής ή γερµανικής αντίστοιχου επιπέδου 
Ε) Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα 
 
Διοικητική Υποστήριξη 
Α) Απόφοιτος Δ.Ε. 
Β) Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα 
Γ) Επιθυµητή προϋπηρεσία ενός έτους 
Δ) Επιθυµητές συστατικές επιστολές 
 



		 	
	

Βοηθητικό προσωπικό - προσωπικό καθαριότητας  
Α) Απόφοιτος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Β) Επιθυµητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους 
 
Οι υποψήφιοι θα κριθούν επίσης µε βάση την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, 
το ενδιαφέρον για το αντικείµενο, την άνεση ενασχόλησης µε άτοµα παιδικής 
ηλικίας, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την ευθυκρισία και τη διοικητική 
και οργανωτική ικανότητα. Εξίσου σηµαντικά στοιχεία θεωρούνται η 
προσαρµοστικότητα, η συνεργασιµότητα και η αναπτυγµένη αίσθηση του 
συλλογικού πνεύµατος. Θα συνεκτιµηθεί επικαιροποίηση των επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων των υποψηφίων µέσω της συµµετοχής τους σε συνέδρια, σε 
συνεχιζόµενη κατάρτιση κλπ. 
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 
ü Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα 
στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύµφωνα µε την παρ. 4 
του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9 ΦΕΚ Α39, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
κάθε φορά.  

ü Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως 
αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές 
διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική 
πολιτική κοινωνική υπηρεσία.  

 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 

 
1. Βιογραφικό σηµείωµα µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, 

διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας 
2. Συνοδευτικό σηµείωµα στο οποίο να αναφέρεται επακριβώς η αιτούµενη 

θέση 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής αιτήσεων και β. 
των συνεντεύξεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διαδικασία επιλογής 
προσωπικού της αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του φορέα 
www.mkoapostoli.gr. Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν 
από την αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  



		 	
	

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο 
µέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 15 ηµέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει στις 17 Μαρτίου 2017. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της 
διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. Η 
αποστολή των βιογραφικών θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
n.katsiaras@mkoapostoli.gr και στο θέµα του µηνύµατος θα δηλώνεται µε 
ακρίβεια η αιτούµενη θέση (π.χ. µε την ένδειξη Για τη θέση του παιδαγωγού στο 
ΚΔΑΠ Ιωαννίνων, Για τη θέση του διοικητικού προσωπικού-διοικητική 
υποστήριξη στο ΚΔΑΠ Ιωαννίνων, Για τη θέση του βοηθητικού προσωπικού στο 
ΚΔΑΠ Ιωαννίνων). 


