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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Γύο (2) ΑΣΟΜΧΝ
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
[4 ΜΗΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ]
Ο Πξόεδξνο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,
Έρνληαο ππόςε:











Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν ηεο
Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ],
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 [Γ.Κ.Κ.],
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.Γ.Κ.Τ.], θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2738/1999 [πιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ζηε Γεκόζηα
Γηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο],
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 [Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο,
θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο],
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 [ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή
πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο],
Σελ αξηζ. πξάμε 4 ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο 6-2-2015, θαζώο θαη ην άξζξν 58 ηνπ
Ν. 4257/2014,
Τισ διατάξεισ του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 & τισ διατάξεισ του άρθρου 24 όπωσ ζχει
τροποποιηθεί και ιςχφει, τησ από 14/3/2020 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/14-3-2020) Πράξησ Νομοθετικοφ
Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετώπιςησ τησ ανάγκησ περιοριςμοφ τησ
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19»
Σελ αξηζ. 23/2020 Α.Γ.Α:(ΨΙΟΚ9Ν-47Ν) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Ν.Π.Γ.Γ
Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ, Κνηλ. Πξόλνηαο &
Αιιειεγγύεο [Πξόζιεςε Πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ],
Σελ αξηζ. 135915/19-08-2020 (Α.Γ.Α:6ΨΩΣΟΡ1Φ-ΩΓ0) Απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο
Απνθ/λεο Γ/ζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπη. Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ

1. Σελ πξόζιεςε δπν [2] αηόκσλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (4
ΜΗΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ, γηα ηελ θάιπςε επνρηαθώλ αλαγθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο
– Κξεζηέλσλ Ηιείαο θαη ζπγθεθξηκέλα:
α/α
1

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
Γ.Δ Βνεζώλ βξεθνλεπηνθόκσλ θαη
ζε
έιιεηςε
απηώλ
Σ.Δ
βξεθνλεπηνθόκσλ

ΑΡΙΘΜΟ
Γπν (02)

ΥΡΟΝ. ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Σέζζεξεο -4- κήλεο
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2. ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Γ.Δ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ & Σ.Δ
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ
α. Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ-Παηδνθόκσλ ή
Βνεζώλ Βξεθνθόκσλ ή Βνεζώλ Βξεθνλεπηνθόκσλ ή Βνεζώλ βξεθνθόκσλ παηδνθόκσλ ή
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο ή Δπηκειεηώλ Πξόλνηαο ή
Κνηλσληθώλ Φξνληηζηώλ ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή
Βνεζώλ Γεληθήο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Βνεζόο Βξεθνλεπηνθόκσλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή
απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή
Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β. Πηπρίν ή δίπισκα τμήματος Βρευονηπιοκομίας ή Προστολικής Αγωγής ΣΔΙ ή το ομώνσμο
πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα
πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά
εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
3.ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.
 Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο επηινγήο ηνπο.
 Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα [θαηαδίθε, ππνδηθία,
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε], κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο.
 Να είλαη άλεξγνη.
4.ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,
έλαληη ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γξαθείν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ, αίηεζε κε ηα
παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
 Φσηναληίγξαθν Πηπρίνπ
 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.
 Φσηναληίγξαθν Κάξηαο Αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. [γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξώα
Αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.].
 Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο.
 Βεβαίσζε Μόληκεο Καηνηθίαο.
 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία νη ππνςήθηνο λα δειώλεη όηη:
α. έρεη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ,
β. δελ πθίζηαηαη ζην πξόζσπό ηνπ ην θώιπκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα,
δ. ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ έρεη ή δελ έρεη απαζρνιεζεί ζε
δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ εξγαδνκέλνπ, ή γηα ηελ
θάιπςε πεξηνδηθώλ, ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα δειώλεη ηελ
ππεξεζία πνπ έρεη απαζρνιεζεί θαη ην αθξηβέο ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζήο ηνπ.
 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα δειώλεη όηη: πιεξνί ηα
γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ
κέξνπο ηνπ λ. 3584/07
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 Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ
5.ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην γξαθείν ηνπ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟ
ΓΗΜΟΤ ΑΝΓΡΙΣΑΙΝΑ ΚΡΔΣΔΝΩΝ(ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΡΔΣΔΝΩΝ),ηει:
26250 22370) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ, από
ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο ζην ρώξν Αλαθνηλώζεσλ Ν.Π.Γ.Γ .
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.ΠΓ.Γ

ΚΑΡΝΑΡΟ ΑΝΑΣΑΙΟ
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