
 

Ρέθυμνο 21/05/2020 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης στο 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης 

στο Ρέθυμνο 
 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(Ρέθυμνο) 

Ανακοινώνει 
Την πρόθεση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
συνολικά δύο (2) ατόμων για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών του ΚΔΑΠ που στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη 
Ρεθύμνου. 
Η πρόσληψη θα γίνει για την θερινή περίοδο 2020, με δυνατότητα ανανέωσης για την περίοδο Χριστουγέννων 
και Πάσχα, και σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου που θα καθορίζουν την 
ημερομηνία επαναλειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, η δραστηριότητα των 
οποίων έχει ανασταλεί λόγω της πανδημίας του covid-19. 
 
Αντικείμενο Εργασίας : 
Το προσωπικό θα συνεργάζεται ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από τη δημιουργική απασχόληση, τη 
φαντασία, την ομαδικότητα, την αίσθηση του ανήκειν σε ένα σύνολο, την έμπνευση, το αίσθημα της άμιλλας, της 
ελευθερίας, της έκφρασης, του συναγωνισμού. Το εξειδικευμένο προσωπικό οφείλει να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις 
ικανότητες και δεξιότητες του κάθε παιδιού, να συμβάλλει στην  κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του.  
Δραστηριότητες 
- Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μάθησης οι οποίες είναι χρήσιμες, όχι μόνο  για την κοινωνικοποίηση και εξέλιξη 

των παιδιών, καθώς απαιτείται η εμπλοκή τους, αναφορικά με το πολιτιστικό και το φυσικό τους περιβάλλον,  
- Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και 

ομαδικής δραστηριότητας 
- Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας 
- Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων 
Διάρκεια απασχόλησης : πιθανή ημερομηνία έναρξης σύμβασης 15/06/2020 και λήξη 31/08/2020. Σημειώνεται ότι η 
ημερομηνία έναρξης εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων για την επαναλειτουργία των 
ΚΔΑΠ. Δυνατότητα επαναπρόσληψης για τις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα.  
Ωράριο απασχόλησης Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00. 
 
Απαιτούμενα Προσόντα : 

> πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής ή Προσχολικής Εκπαίδευσης) ή φοιτητές αντίστοιχων 
τμημάτων (τελειόφοιτοι/μεταπτυχιακοί) με προσκόμιση βεβαίωση φοίτησης ή παιδαγωγοί διαφόρων 
ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασία με παιδιά. 

> Προϋπηρεσία στην απασχόληση/φροντίδα παιδιών 
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1.  Αίτηση (συνημμένη στην παρούσα πρόσκληση) 
2. Βιογραφικό 
3. Τίτλοι Σπουδών 
4.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο στο mail: kdapreth@uoc.gr, από όπου και θα λάβουν mail επιβεβαίωσης 
παραλαβής της αίτησης τους.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 01/06/2020 

Μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής το Δ.Σ. του Συλλόγου θα συνεδριάσει και αν χρειαστεί θα καλέσει σε 
συνέντευξη τους επιλεγέντες υποψηφίους.  

Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθούν με mail όλοι οι υποψήφιοι. 

Υπεύθυνοι: Μαμαλάκη Αργυρώ 2831077857, Φουρφουλάκη Άννα 2831077956,  

Mail επικοινωνίας: kdapreth@uoc.gr 

mailto:kdapreth@uoc.gr
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     Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
Παιδιών Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) - 2020 

 (µε όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος/η µε τα στοιχεία: 

Επώνυµο: …………… 

Όνοµα: …………… 

Όνοµα πατρός: ……………………. 

Αριθµός τηλεφώνου οικίας ή κινητού:………………… 

Ε-mail: …………………….. 

Α.Φ.Μ.: ……………………….. 

Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: ……………………. 

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας: ......................................... 

Οικογενειακή κατάσταση:  Άγαµος  Έγγαµος  

 
Υποβάλω την αίτηση μου στα πλαίσια της πρόσκλησης του παραπάνω Συλλόγου για σύναψη σύμβασης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών του ΚΔΑΠ 2020 
 
Καταθέτω τα δικαιολογητικά µου µε την κάτωθι αριθμητική σειρά:  
1. ………………….. 
2.  ………………….. 
3.  ………………….. 
4.  ………………….. 
5. ……………………. 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Η ελλιπής συμπλήρωση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί 
κριτήριο αποκλεισμού 
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