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ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ  : 16/12/2019 
                                                                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. : 4029  

 
                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ∆ΙΜΗΝΕ ΤΜΒΑΕΙ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟ ∆.. ΣΟΤ Ν.Π.Ι.∆. 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΟΤ ∆ΗΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Κ.Ε.Δ.Α » 

 

Ζχοντασ υπόψθ :  

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 3584/2007 όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) και ςυμπλθρϊκθκαν με τθν 

παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ 102/Α’/2015) επιτρζπεται 

θ πρόςλθψθ, από τουσ Ο.Σ.Α., προςωπικοφ οποιαςδιποτε ειδικότθτασ για τθν αντιμετϊπιςθ 

κατεπειγουςϊν εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου 

τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα 

δϊδεκα (12) μθνϊν.  

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεφχοσ Α’). 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2190/94, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του Ν. 

3812/09, ςφμφωνα με τισ οποίεσ το παραπάνω προςωπικό εξακολουκεί να εξαιρείται των 

διαδικαςιϊν του Ν. 2190/94. 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004. 

5. Σθν υπ’ αρ. 75/2019 απόφαςθ του ∆.. µε τθν οποία αποφαςίςκθκε θ πρόςλθψθ 

προςωπικοφ µε ςυµβάςεισ Ι∆ΟΧ δίµθνθσ διάρκειασ για τθν κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν των 

Βρεφικϊν τακμϊν τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου Αςπροπφργου ΚΕΔΑ ςτα 

πλαίςια τθσ δράςθσ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ Ηωισ», για το ςχολικό 

ζτοσ 2019 - 2020.» 
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                                                        Ανακοινώνει  ότι  

 

Θα προβεί ςτθν πρόςλθψθ προςωπικοφ µε ςυµβάςεισ δίµθνθσ διάρκειασ των εξισ 
ειδικοτιτων: 

 

 Σρείς (3) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων , με δίμηνη σύμβαση. 

 Σρείς (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων , με δίμηνη σύμβαση 

 Δύο  (2) ΥΕ  Βοηθητικό προςωπικό  , με δίμηνη σύμβαση 

 Δύο (2) ΔΕ Μαγείρων, με δίμηνη σύμβαση  

Γενικά προςόντα πρόςλθψθσ:  

1. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν. 

 2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επζλεξαν.  

 

Δικαιολογθτικά:  

Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ κα υποβάλλουν τα εξισ:  

1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ,  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ,  

3. Βεβαίωςθ ανεργίασ ςε ιςχφ,  

4. Φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν/ πιςτοποιθτικοφ επαγγελματικισ ικανότθτασ. ε 

περίπτωςθ τίτλων ςπουδϊν ι εν γζνει εγγράφων τθσ αλλοδαπισ, προςκομίηονται αυτά με 

επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ από τθν αρμόδια 

Ελλθνικι αρχι, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ).  

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 όπου δθλϊνει τα παρακάτω:  

   1. Ζχω τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που μου επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επζλεξα.  

    2. α) Δεν ζχω καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 

υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακϋ υποτροπι 

ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.  
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     β) Δεν είμαι υπόδικοσ που ζχω παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι 

για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ α, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί. γ) Δεν 

ζχω ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά μου δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ 

ςτζρθςθ αυτι. δ) Δεν τελϊ υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό 

επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.            

3. Προκειμζνου για κζςεισ βοθκθτικοφ ι ανειδίκευτου προςωπικοφ, εξαιροφμαι από το 

κϊλυμα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, επειδι ζχω εκτίςει τθν ποινι μου ι επειδι ζχουν 

αρκεί τα μζτρα αςφαλείασ που μου ζχουν επιβλθκεί ι επειδι ζχω απολυκεί υπό όρουσ 

(άρκρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).  

6. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν αν το αμζςωσ 

προθγοφμενο δωδεκάμθνο που υπολογίηεται με αφετθρία το τζλοσ τθσ απαςχόλθςθσ για 

τθν οποία ο υποψιφιοσ πρόκειται να προςλθφκεί και προσ τα πίςω, ζχουν απαςχολθκεί ςε 

δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 με τθν 

ιδιότθτα του εποχιακοφ υπαλλιλου ι για τθν κάλυψθ περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν 

ι όχι. ε περίπτωςθ που ζχουν απαςχολθκεί να δθλϊςουν τθν υπθρεςία ςτθν οποία 

απαςχολικθκαν και τθν ακριβι χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ (ζναρξθ και λιξθ). 

 

Οι αιηήζεις με ηα ζσνημμένα δικαιολογηηικά θα σποβάλλονηαι Γραφείο τθσ Κ.Ε.Δ.Α. , Αγίου 

Ιωάννθ τεφανι 7  καηά ηις εργάζιμες ημέρες, από 16-12-2019 μέτρι και 20-12-2019. 

Πλθροφορίεσ ςτα τθλ. 216 8002441 - 442 

 Θ παροφςα κα αναρτθκεί ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων και τθν ιςτοςελίδα τθσ Κ.Ε.Δ.Α. και  

του ∆ιµου Αςπροπφργου . 

 

 

Με εκτίμθςθ,  

O Πρόεδροσ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Αςπροπφργου «Κ.Ε.Δ.Α.»  

Παντελισ αββίδθσ 
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