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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου 

Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α'/28-12-
2009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και 
άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/τ.Α'/28-
06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α'/09-09-1999) 
«Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µονιµοποιήσεις 
συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 
5.Την αριθµ.235/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Πρόσληψη 
προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου συνολικής διάρκειας 
(2) µηνών». 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
διάρκειας δύο (2) µηνών, ενός (1) ατόµου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 
και πρόσκαιρων αναγκών στο Αυτοτελές Τµήµα Προσχολικής Αγωγής (Παιδικός 
Σταθµός Λιτοχώρου)  και συγκεκριµένα: 
 

α/α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

1 101 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 1 

  ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα  
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Πτυχίο ή δίπλωµα  Bρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής 
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ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ηµεδαπής ή ισότιµος 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. 

 
- Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσεως. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου 
(Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350159, 150 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
2. Βασικό τίτλο σπουδών 
3. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 
5.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του 
ν.3584/07 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος, στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται  από 04-10-2019 ως  08-10-2019. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο 
µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται 
των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 
του Ν.2190/1994. 
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας 
δύο µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη σύµβαση εντός 
δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 21 
του Ν.2190/1994. Επίσης, συντρέχει κώλυµα υπέρβασης οκτάµηνης 
απασχόλησης µέσα στο κρίσιµο δωδεκάµηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του 
Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάµηνης διάρκειας. 
γ) Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση 
αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
 
 
 

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
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