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Σέρρες 17-6-2021

Πληρ: Σουργκούνη Αναστασία
Τηλ. : 2321022487 ( εσωτ. 3 )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
« Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων και
δύο ( 2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας (βοηθητικών εργασιών ) »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

΄Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ.28/Α'/1994) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
(Φ.Ε.Κ. 180/Α'/09-09-1999), σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του
Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/Α'/28-122009)«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις»
σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν και εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.
2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
5. Την υπ΄ αριθ. 67/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών.
6. Την από 09-6-2021 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ
Δήμου Σερρών περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της Μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ Παιδικών
σταθμών 2μήνης απασχόλησης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων και
δύο ( 2) ατόμων κατηγορίας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας (βοηθητικών εργασιών ), και
συγκεκριμένα τους κάτωθι, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων :

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων ή
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Δύο (2) μήνες

Δύο (2)

Δύο (2) μήνες

Δύο (2)

ΥΕ προσωπικού
καθαριότητας
(βοηθητικών εργασιών )

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή
ΤΕ
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
Βρεφονηπιοκόμων τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας .
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΠαιδοκόμων ή
ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων

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 ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
ΥΕ προσωπικού
καθαριότητας
(βοηθητικών
εργασιών )

(άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.
Βενιζέλου 139 –κτήριο ΔΕΥΑΣ ( 2ος όροφος ) Γραφείο 3 τηλ: 2321022487 ( εσωτ. 3 ) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:
1.
2.
3.
4.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την
ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή
όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε
και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

6.
7.
8.
9.

Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΙΚΑ.
Α.Μ.Κ.Α.
IBAN τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου.
Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. τρέχουσας χρήσης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και
αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 1806-2021 μέχρι 24-06-2021

Για το Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

