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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στη Λαμία σε 

συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος στις εγκαταστάσεις του 

Πνευματικού – Διοικητικού Κέντρου στην οδό Αγράφων και Μεγ. Αλεξάνδρου. 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Άγιος Εφραίμ» αποσκοπεί 

στην απασχόληση παιδιών από 6 έως 12 ετών πέραν του σχολικού ωραρίου σε 

ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό με στόχο: 

➢ Να ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το εκπαιδευτικό 

καιψυχαγωγικό παιχνίδι, τη μουσική, τα θεατρικά δρώμενα, τη 

ζωγραφική,τη διαλογική ανάπτυξη θεμάτων κλπ. 

➢ Να αξιοποιήσει εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. 

➢ Να δώσει κίνητρα, ευκαιρίες και ερεθίσματα σε κάθε παιδί. 

➢ Να συμβάλει στην ψυχική και πνευματική ισορροπία των παιδιών. 

➢ 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: 13:30 - 20:30 κατά τους χειμερινούς μήνες και 

07:30 π.μ. - 15:30 κατά τους θερινούς μήνες. Το Σάββατο θα λειτουργεί από 

09:00π.μ. έως τις 17.00. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τη στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π. «Άγιος Εφραίμ» η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους 

υποψήφιους να υποβάλουν αιτήσεις για θέσεις παιδαγωγών, βοηθητικού 

προσωπικού (προσωπικού καθαριότητας/βοηθητικών εργασιών/Μάγειρα) και 

μία (1) θέση διοικητικού προσωπικού – διοικητικής υποστήριξης και πλήρους 

απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

Επίσης καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις για θέσεις εκπαιδευτικών 

φυσικής αγωγής και εικαστικών με μερική απασχόληση και σύμβαση ορισμένου 

χρόνου.  
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

 

Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Α) Πτυχίο – Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής Τμήματος 

ΔημοτικήςΕκπαίδευσης ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τμήματος 

της αλλοδαπής. 

Β) Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο 

συγκεκριμένοαντικείμενο. 

Γ) Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές. 

Δ) Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2) ή γαλλικής 

ή γερμανικής αντίστοιχου επιπέδου. 

Ε) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα. 

Στ) Επιθυμητή πιστοποιημένη επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 

 

Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τμήμα Ειδικής Αγωγής) 

Α) Πτυχίο – Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής Τμήματος Ειδικής Αγωγής 

ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τμήματος της αλλοδαπής. 

Β) Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές. 

Γ) Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 

Γ2) ή και της Γερμανικής (επιπέδου τουλάχιστον Β1). 

Δ) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από τον ECDL ή αντίστοιχο φορέα. 

 

Εκπαιδευτικός Μουσικής αγωγής 

Α)  Πτυχίο ανώτερων θεωρητικώνμουσικής. Θα συνεκτιμηθεί πτυχίο οργάνου 

ευρωπαϊκής ή παραδοσιακής μουσικής. 

Β) Πτυχίο – Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής ή Πτυχίο – 

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ελληνικού ΑΕΙ, ή 

αντίστοιχου αναγνωρισμένου τμήματος της αλλοδαπής 

Γ) Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο. 

Δ) Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές. 
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Εκπαιδευτικός Φυσικής αγωγής 

Α) Πτυχίο - Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου 

αναγνωρισμένου Τμήματος της αλλοδαπής. Θα συνεκτιμηθεί αν υπάρχει 

ειδικότητα στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς. 

Β) Επιθυμητή προϋπηρεσία και συμμετοχή σε παραγωγή εκδηλώσεων και 

εκπομπών με αναφορά στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς και την 

Ελληνική Παράδοση γενικότερα. 

Γ) Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές. 

Δ) Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 

Β2) ή γαλλικής ή γερμανικής αντίστοιχου επιπέδου. 

 

Εκπαιδευτικός Εικαστικών 

Α) Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών τμήματος Ζωγραφικής ελληνικού 

ΑΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου Τμήματος της αλλοδαπής. 

Β) Επιθυμητή η συμμετοχή ως Μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Τεχνών 

Ελλάδος. 

Γ) Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές. 

 

Εκπαιδευτικός με ειδίκευση στην πληροφορική 

Α) Απόφοιτος Α.Ε.Ι.Θετικών Επιστημών, τμήματος Πληροφορικής. Θα 

συνεκτιμηθεί ηπολύ καλή γνώση των γλωσσών προγραμματισμού C, perl, R, 

Python, Java. 

Β) Απαιτείται πιστοποίηση παιδαγωγικής κατάρτισης Ανώτερης παιδαγωγικής 

σχολής 

Γ) Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 

Β2) ή γαλλικής ή γερμανικής αντίστοιχου επιπέδου. 

Δ) Επιθυμητές συστατικές επιστολές. 

 

Βοηθητικό προσωπικό / προσωπικό καθαριότητας 

Α) Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Β) Επιθυμητή η επαγγελματική εμπειρία ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Διοικητικό προσωπικό 

Α) Απόφοιτος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.). 



 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  

Σχολικόέτος 2020-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, τηλ. 213-1320600 

 fax: 210-5214666  

 

 

Β) Επιθυμητή προϋπηρεσία ενός έτους σε χώρο εργασίας με παιδιά δημοτικού 

σχολείου (ακαδημίες – φροντιστήρια – σχολεία). 

 

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: 

✓ Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της 

ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την 

ελληνική γλώσσαστο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται 

σύμφωνα με την παρ. 4του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9 ΦΕΚ Α39, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύεικάθε φορά. 

✓ Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

ναέχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί 

ωςαντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις 

ειδικέςδιατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή 

εναλλακτικήπολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

✓ Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής 

γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση 

αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο 

εκπαιδευτικού. 

✓ Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που 

χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά 

εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή 

αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με 

εκπαιδευτικό κλάδο) 
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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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα 

www.mkoapostoli.gr.  

Επιμέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο 

μέσω της ιστοσελίδας του φορέα για 10 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα 

μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την Δευτέρα 24 

Αυγούστου 2020. Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνει στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.grκαι στο θέμα του μηνύματος θα δηλώνεται 

με ακρίβεια η αιτούμενη θέση (π.χ. με την ένδειξη: Για τη θέση του παιδαγωγού 

στοΚΔΑΠ «Άγιος Εφραίμ» Λαμίας, Για τη θέση του βοηθητικού προσωπικού / 

διοικητικήςυποστήριξης στο ΚΔΑΠ «Άγιος Εφραίμ» Λαμίας, Για τη θέση του 

βοηθητικού προσωπικού / προσωπικό καθαριότητας στοΚΔΑΠ «Άγιος Εφραίμ» 

Λαμίας κλπ). 

 

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

