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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ο Γήκαξρνο Γίνπ-Οιύκπνπ
Έρνληαο ππόςε:
1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 και 59 ηος Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α'/07-06-2010)
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
2. Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ.2 ηος άπθπος 1 ηος Ν.3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α'/28-122009) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
3. Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 168-170 και 206 ηος Ν.3584/2007 (ΦΔΚ
143/η.Α'/28-06-2007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη
Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ».
4. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 20 ηος Ν.2738/1999 (ΦΔΚ 180/η.Α'/09-09-1999)
«πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεύζεηο ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο
ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Την απιθμ. 285/2017 (ΑΓΑ:7Α6ΙΩ9Γ-82Υ) απόθαζη ηος Γημοηικού
Σςμβοςλίος με θέμα: «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο (2) κελώλ γηα ηνλ Παηδηθό ηαζκό
Ληηνρώξνπ».
6. Την απιθμ. 10907/04-01-2018 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο με ηην οποία εγκπίθηκε η απ. 285/2017 απόθαζη ηος
Γημοηικού Σςμβοςλίος ηος Γήμος Γίος-Ολύμπος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
Την ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος,
διάπκειαρ δύν (2) κελώλ, ζςνολικά δύν (2) αηόκσλ για ηην ανηιμεηώπιζη
καηεπειγοςζών και ππόζκαιπυν αναγκών ζηο Αςηοηελέρ Τμήμα Πποζσολικήρ
Αγυγήρ (Παιδικόρ Σηαθμόρ Λιηοσώπος) :
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ(αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο
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101

Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα
(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
Πηςσίο ή δίπλυμα Παιδαγυγικού Τμήμαηορ Νηπιαγυγών ή
Δκπαίδεςζηρ και Αγυγήρ ζηην Πποζσολική ηλικία ή Δπιζηημών
Πποζσολικήρ Αγυγήρ και Δκπαίδεςζηρ ή Δπιζηημών ηηρ Δκπαίδεςζηρ
ζηην Πποζσολική ηλικία ή Δπιζηημών ηηρ Δκπαίδεςζηρ και ηηρ
Αγυγήρ ζηην πποζσολική ηλικία ή Παιδαγυγικού Νηπιαγυγών ή
Δπιζηημών ηηρ Πποζσολικήρ Αγυγήρ και ηος Eκπαιδεςηικού
Σσεδιαζμού ή Παιδαγυγού Πποζσολικήρ Δκπαίδεςζηρ ή Διδικήρ
Αγυγήρ με καηεςθύνζειρ:
α)Πηςσίο ή δίπλυμα Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ
ή Ππογπαμμάηυν Σποςδών Δπιλογήρ (Π.Σ.Δ.) ΑΔΙ ηηρ ημεδαπήρ ή
ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ
ειδικόηηηαρ.
Πηςσίο ή δίπλυμα Bπεθονηπιοκομίαρ ή Πποζσολικήρ Αγυγήρ ΤΔΙ ή
ηο ομώνςμο πηςσίο ή δίπλυμα ππογπαμμάηυν Σποςδών Δπιλογήρ
(Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ή ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα πηςσίο ή δίπλυμα ΤΔΙ ή
Ππογπαμμάηυν Σποςδών Δπιλογήρ (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ηηρ ημεδαπήρ ή
ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ
ειδικόηηηαρ ή ηο ομώνςμο ή ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα πηςσίο ΚΑΤΔΔ
ή ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ.

- Οι ςποτήθιοι όλυν ηυν ειδικοηήηυν ππέπει να είναι ηλικίαρ από 18 έσο 65
εηώλ.
- Να έσοςν ηην ςγεία και ηη θςζική καηαλληλόηηηα πος ηοςρ επιηπέπει ηην
εκηέλεζη ηυν καθηκόνηυν ηηρ θέζευρ πος επιλέγοςν.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν ζηο Γήμο Γίος – Ολύμπος
(Γπαθείο Πποζυπικού, ηηλ: 2352350123, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ) ηα
παπακάηυ δικαιολογηηικά:
1. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
2. Βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ
3. Αίηεζε (σοπηγείηαι από ηην ςπηπεζία μαρ).
4. Τπεύζπλε Γήισζε (σοπηγείηαι από ηην ςπηπεζία μαρ).
5.Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ
λ.3584/07
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ολόκληπη η ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηο σώπο ηυν ανακοινώζευν ηος
δημοηικού καηαζηήμαηορ, ζηο Ππόγπαμμα «ΓΙΑΥΓΔΙΑ», καθώρ και ζηην
ιζηοζελίδα ηος Γήμος.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν αιηήζευν είναι μέσπι ηην Σεηάξηε 17/01/2018.
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ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
α) Η ππόζλητη πποζυπικού για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών ή εποσικών ή
ππόζκαιπυν αναγκών, με ζύμβαζη επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος διάπκειαρ δύο
μηνών, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος Ν.3584/2007, εμαηξείηαη
ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ θξηηεξίσλ πξόζιεςεο ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ Ν.2190/1994.
β) Το πποζυπικό πος θα απαζσοληθεί με ζύμβαζη οπιζμένος σπόνος διάπκειαρ
δύο μηνών, δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεζεί κε λέα δίκελε ζύκβαζε εληόο
δώδεθα κελώλ, όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ Ν.2190/1994. Δπίζεο, ζπληξέρεη θώιπκα ππέξβαζεο νθηάκελεο
απαζρόιεζεο κέζα ζην θξίζηκν δσδεθάκελν (παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
Ν.2190/1994) γηα λέα απαζρόιεζε νθηάκελεο δηάξθεηαο.
γ) Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο δίκελεο ζύκβαζεο ζε ζύκβαζε
ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξε.

Ο Γήκαξρνο

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Ι. ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ

