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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών
Έχοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ. Α΄ ),

•

τις διατάξεις του άρθρου 21 της παρ. 2 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ. Α΄),

•

τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180/09.09.1999 τ.Α΄),

•

τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/28.12.09 τ. Α΄),

•

την υπ’ αριθ. 8/08-02-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΩΗ3ΟΕΛ6-ΖΟ4,
με την οποία διαπιστώνεται και αιτιολογείται η αναγκαιότητα των προσλήψεων, ο
απαιτούμενος κλάδος και ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με
διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών.

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών/τριών
Γενικών Καθηκόντων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με
σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών του Μορφωτικού
Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου
«Αριστοτέλης».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες & Ελληνίδες πολίτες και να έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 169 Ν.3584/2007), να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης
της παρ.1 του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του
Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» και κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο να μην έχουν απασχοληθεί στο
Νομικό Πρόσωπο με δίμηνη σύμβαση ΙΔΟΧ με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότατα, του άρθρου 21
παρ. 2 του Ν.2190/1994.

ΑΔΑ: 66ΜΙΟΕΛ6-ΙΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα
δικαιολογητικά μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο
τηλέφωνο 2371350731, διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50 (παλαιό Δικαστικό Μέγαρο), Πολύγυρος Ν.
Χαλκιδικής.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 22/02/2022 έως και 25/02/2022 από 09.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης της
παρ.1 του άρθρου 169 του Ν.3584/2007, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του
Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» και ότι κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί
στο Νομικό Πρόσωπο με άλλο δίμηνο με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.
3. Δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν: α) Α.Φ.Μ., β) Α.Μ.Κ.Α. και γ) Α.Μ. Ι.Κ.Α.
4. Βεβαίωση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από την οποία να
προκύπτει αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Και μόνο για την ειδικότητα του ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΠαιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων
παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή
Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας
Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

