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Αριθ. Πρωτ. 558

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΠΡΟΛΘΨΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΔΤΟ (2) ΑΣΟΜΩΝ
ΜΕ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ
*2 ΜΘΝΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ+
Σο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ ΚΡΕΣΕΝΩΝ φςτερα από τθν υπ’ αρικ.37/2021 Α.Δ.Α:
(ΨΒΗ7ΟΚ9Ν-ΦΡΛ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβοφλιου : {«Πρόςλθψθ προςωπικοφ για τθν
αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν 2μθνθσ διάρκειασ»},και τθν αρικ.
170739/29-09-2021 (Α.Δ.Α:ΨΩ60ΟΡΦ-ΕΩ8) Απόφαςθ
του υντονιςτι τθσ Αποκ/νθσ Δ/ςθσ
Πελοποννιςου – Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου ανακοινϊνει ότι κα προςλάβει προςωπικό με ςφμβαςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικοφ αρικμοφ δφο (2) ατόμων , προσ κάλυψθ
των αναγκϊν των υπθρεςιϊν του για τισ εξισ κατά αρικμό ατόμων, ειδικότθτεσ, με τα αντίςτοιχα
ειδικά τυπικά προςόντα και χρονικι περίοδο ,ςυγκεκριμζνα:
α/α
1

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ
Σ.Ε βρεφονθπιοκόμων

ΑΡΙΘΜΟ
Δφο (02)

ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
δφο -2- μινεσ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Σ.Ε ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ
α. Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Βρεφονθπιοκομίασ ι Προςχολικισ Αγωγισ ΣΕΙ ι το ομϊνυμο
πτυχίο ι δίπλωμα Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο
ι δίπλωμα ΣΕΙ ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε.) ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά
ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΣΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ.
* Οι επιλεγζντεσ/οφςεσ ωσ προςλθπτζοι/ζεσ των ανωτζρω ειδικοτιτων οφείλουν να προςκομίςουν
κατά τθν πρόςλθψθ ςτο Φορζα Πιςτοποιθτικό υγείασ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Τ1α/Γ.Π.οικ.
76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Βϋ/25-10-2017) Τπουργικι Απόφαςθ.

2.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
 Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν.
 Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τθσ κζςεωσ επιλογισ τουσ.
 Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα *καταδίκθ, υποδικία,
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ+, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ εξαίρεςθσ.
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3.ΕΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Προτάςςονται οι υποψιφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Διμου Ανδρίτςαινασ – Κρεςτζνων,
ζναντι των υπολοίπων υποψθφίων.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ.
 Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ.
 Βεβαίωςθ Μόνιμθσ Κατοικίασ.
 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία οι υποψιφιοσ να δθλϊνει ότι:
τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του ζχει ι δεν ζχει απαςχολθκεί ςε
δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο με τθν ιδιότθτα του εποχιακοφ εργαηομζνου, ι για τθν κάλυψθ
περιοδικϊν, ι πρόςκαιρων αναγκϊν
 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία οι υποψιφιοσ να δθλϊνει ότι:
πληρώ ηα γενικά προζόνηα διοριζμού ποσ προβλέπονηαι για ηοσς μόνιμοσς σπαλλήλοσς ηοσ πρώηοσ
μέροσς ηοσ ν. 3584/07
 Α.Φ.Μ.
 Α.Μ.Κ.Α.
 Α.Μ.Α ΙΚΑ
4.ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ςτο Γραφείο τθσ υπθρεςίασ μασ και
θλεκτρονικά ςτο e-mail:ethn17@otenet.gr του ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ
ΚΡΕΣΕΝΩΝ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΡΕΣΕΝΩΝ), τθλ: 26250 22370 τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τρεισ (3) θμερϊν, από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτο χϊρο
ανακοινϊςεων
του
Ν.Π.Δ.Δ
ςτθν
ιςτοςελίδα
του
Διμου
Ανδρίτςαινασ
Κρεςτζνων(http://www.andritsainas-krestenon.gov.gr) και ΔΙΑΤΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Ν.ΠΔ.Δ

ΚΑΡΝΑΡΟ ΑΝΑΣΑΙΟ
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Αριθ.
ανακοίνωζης:
558/01.10.2021

ΑΙΣ Η Η – Τ Π ΔΤ Θ Τ Ν Η ΓΗ ΛΧ Η
ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

................../10/ 2021
Αριθ. πρωη/λοσ αίηηζης
[ζςμπληπώνεηαι
από ηο θοπέα
ππόζλητηρ]

Α. ΦΟΡΔΑΠΡΟΛΗΦΗ[ζςμπληπώζηε με κεθαλαία γπάμμαηα ηην επυνςμία ηος θορέα ζηον οποίο
απεσθύνεηε ηην αίηηζη]
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΓΗΜΟΤ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ ΚΡΔΣΔΝΧΝ

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ [ζςμπληπώζηε καηάλληλα (με κεθαλαία γπάμμαηα, απιθμούρ ή ηο ζημείο Υ) ηα
αηομικά ζαρ ζηοισεία]
1. Επώνςμο:

2. Όνομα:

4. Όν. μηηέπαρ:
7. Α.Δ.Τ.:

5.Ημ/νία γέννηζηρ:

3. Όν. παηέπα:
/

8. ΑΜΚΑ:

6. Φύλο: Α

/

9. Τόπορ καηοικίαρ:
11.
Απιθ.:

10. Οδόρ:
13. Τηλέθυνο (με
κυδικό):

14.
Κινηηό:

15. e-mail:

16.Α.Μ.-ΙΚΑ

17.ΑΦΜ

18.ΔΟΥ

Γ.

Γ

12. Τ.Κ.:

ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΗ ΘΔΗ / ΔΙΓΙΚΟΣΗΣ Α[δηλώζηε ποιερ από ηιρ θέζειρ εποσικού πποζυπικού ηηρ
ανακοίνυζηρ επιδιώκεηε (ηο ζημείο Υ)]

Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΔ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΧΝ

Κ ΑΣ ΑΛ Ο ΓΟ  Τ Ν ΗΜ Μ ΔΝΧ Ν ΓΙ Κ ΑΙ Ο ΛΟ Γ Η Σ ΙΚΧ Ν
[αριθμήζηε ζε εμθανές ζημείο καθένα από ηα ζςνςποβαλλόμενα δικαιολογηηικά και ηα ςπόλοιπα έγγπαθα
πος επιζςνάπηεηε
για ηην ςποζηήπιξη ηηρ ςποτηθιόηηηάρ ζαρ και καηαγπάτηε ηα εδώ, ακολοσθώνηας ηην ίδια ζειρά
αρίθμηζης]
1.
2.
3.
4.

...........................................................................
.........
...........................................................................
.........
...........................................................................
.........
...........................................................................
.........

[ζςμπληπώνεηαι από ηο θοπέα ππόζλητηρ]
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Τ Π ΕΤ ΘΤ Ν Θ Δ Θ ΛΩ Θ
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρ. 22 του Ν. 1599/1986, δθλαδι: «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει
τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν.
Επίςθσ εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό
όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν», δθλϊνω ότι:
1.Ζχω τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που μου επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων
τθσ ειδικότθτασ που επιλζγω
2. Όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι και κατζχω όλα τα απαιτοφμενα προςόντα για κάκε
επιδιωκόμενο κωδικό κζςθσ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν ανακοίνωςθ και αναγράφονται ςτθν παροφςα
αίτθςθ. ε περίπτωςθ ανακρίβειασ γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του
Ν. 1599/1986.
3.Ζχω δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ κακότι δεν ζχω (με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ
παραγράφου)κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του Ν. 3584/2007ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007 «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα
Καηάζηαζεο Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήιωλ» ςφμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να δηνξίδνληαη
ππάιιεινη: α. όζνη θαηαδηθάζζεθαλ γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε
(θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δωξνδνθία, θαηαπίεζε,
απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα
νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
γελεηήζηαο δωήο, β. νη ππόδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πεξίπηωζεο Α', έζηω θαη αλ ην αδίθεκα έρεη παξαγξαθεί, γ. όζνη, ιόγω θαηαδίθεο, έρνπλ
ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή,
δ. όζνη ηεινύλ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππό ηηο δύν απηέο θαηαζηάζεηο.
4. Αποδζχομαι τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων μου από το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ
ΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ ΚΡΕΣΕΝΩΝ

Θμ ερο μθ νί α: .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .

Ονο ματ επ ϊνυ μ ο : .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .

Ο/ Θ υ πο ψι φι .. ..

*υπογραφι+

