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                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.ΠΑ. ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ,ύστερα από τη με αρ.  97/2022 Απόφαση 
Δ.Σ ΚΑΠΠΑ (ΑΔΑ  6ΣΠΗΟΛΓΦ-ΡΘΝ)και σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 206  
του Ν.3584/2007 ,καθώς και τις διατάξεις του  άρθρου  41 παρ 2 του Ν. 4325/2015 
και συμπληρώθηκε από την παρ. 2του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26-8-2015 τεύχος Α ), 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε  Ι 
 

την πρόσληψη  είκοσι δύο(22) ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων για την κάλυψη 
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας 
διάρκειας δύο(2)μηνών και συγκεκριμένα : 
 
1. 11 άτομα με ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ     
2. 11 άτομα με ειδικότητα ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ    

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18-65 ετών  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στα γραφεία   του ΚΑΠΠΑ (Δ.Γούναρη 
199 ,3ος όροφος ) από 08.00-14.00 ή στο email k.kairi@glyfada.gr,  τα κάτωθι 
ανάλογα με την ειδικότητα : 
 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ     
 

 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. 

 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (για τους έχοντες ανήλικα τέκνα ) 
 Αίτηση  
 Υπεύθυνη δήλωση  

 
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ    
 

 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 

mailto:k.kairi@glyfada.gr


Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής 
Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας 
ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (για τους έχοντες ανήλικα τέκνα ) 
 Αίτηση  
 Υπεύθυνη δήλωση  

 
 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει από την 
ανάρτησή της στον χώρο του Ν.Π ,του Δήμου Γλυφάδας ,στο site του Δήμου και του 
ΚΑΠΠΑ και συγκεκριμένα  από 23-9-2022 έως  και 30-9-2022. 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

                                            ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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