
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Δημήτρειον» 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Μοσχάτο Αττικής.  

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το ΚΔΑΠ παρέχει μετά το σχολείο προγράμματα σε 60 παιδιά, δημοτικού και 

γυμνασίου, ηλικιών 6-12 ετών. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν εκπαιδευτική 

υποστήριξη, δραστηριότητες εμπλουτισμού των ικανοτήτων και των 

δυνατοτήτων των παιδιών, ψυχαγωγία και φροντίδα.  

Το όραμα του ΚΔΑΠ είναι να εξασφαλίσει στα παιδιά πρόσβαση σε υψηλής 

ποιότητας προγράμματα μέσα στην κοινότητά του. Μέσω των μετασχολικών 

προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Κέντρο οι γονείς και οι κηδεμόνες 

μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους έχουν ένα ασφαλές και 

δημιουργικό περιβάλλον να απασχοληθούν μετά το πέρας της σχολικής ημέρας. 

Το ΚΔΑΠ παρέχει μαθησιακές ευκαιρίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους 

και προσφέρει καινοτόμες δημιουργικές δραστηριότητες, που εμπλουτίζουν και 

συμπληρώνουν τα κλασικά μαθητικά προγράμματα. Ζωγραφική, ρυθμική 

γυμναστική και παραδοσιακοί χοροί, μουσική, χορωδία, κατασκευές, κηπουρική, 

αγιογραφία, μικροϋφαντική και θεατρικό παιχνίδι είναι μερικά από τα τμήματα 

της δημιουργικής απασχόλησης που λειτουργούν στο Κέντρο. Τα μέλη του 

εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για 

την άριστη λειτουργία του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τη 

φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους.  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την στελέχωση του προσωπικού της Μονάδας η Διοίκηση της αμκε 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους 

σημείωμα για την διεκδίκηση μίας (1) θέσης Παιδαγωγού Π.Ε. μερικής 

απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:  

1. Απόφοιτος Π.Ε. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

2. Θα συνεκτιμηθούν πιστοποιημένες γνώσεις μουσικής, μουσικών 

οργάνων ή συμμετοχή σε χορωδίες.  

3. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις μουσικοκινητικής αγωγής, δραματοποίησης, 

θεατρικού παιχνιδιού.   



 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 

 

√ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, πρέπει να 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 9ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

 

√ Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει 

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 

 

1. Συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται επακριβώς η αιτούμενη 

θέση 

2. Βιογραφικό σημείωμα με πλήρη στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, 

διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: 

 

Θα ακολουθήσει η διαδικασία 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 διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την 24η   Σεπτεμβρίου 2018. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα 

μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 1η  Οκτωβρίου 

2018. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με το συνοδευτικό σημείωμα, θα γίνεται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  n.katsiaras@mkoapostoli.gr  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Ο Εκπαιδευτικός θα αναλάβει τη φροντίδα, επίβλεψη, μελέτη σχολικών 

μαθημάτων και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά 8-12 ετών, στο πλαίσιο 

της λειτουργίας και του ισχύοντος προγράμματος του Κέντρου. 

http://www.mkoapostoli.gr/
mailto:n.katsiaras@mkoapostoli.gr


1. Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των 

παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλ ικία 

και τις ανάγκες τους.  

2. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης.  

3. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή των 

προγραμμάτων του ΚΔΑΠ με είδη (εκπαιδευτικό υλικό, παιχνίδια, υλικά 

δημιουργικής απασχόλησης κλπ.).  

4. Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους 

αναγκών.  

5. Ενημερώνει τους αρμόδιους και τον παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την 

υγεία τους περιστατικό.  

6. Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις 

καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευση είτε στις απουσίες τους.  

7. Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά προσφέρει σε 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 στις προσωπικές τους 

δυνατότητες. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η 

κακή μεταχείριση των παιδιών (εκφοβισμός, σωματική ποινή).  

8. Ενημερώνει μία φορά το μήνα τους γονείς για την γενική, σφαιρική πορεία 

των παιδιών. 


