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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2017
γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. «Η ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ»
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΘΩΝΙΑ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο
γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ28/η.Α΄/33-1994), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4440/2016 (ΦΔΚ 224/η.Α΄/2-12-2016).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η.Α΄/76-2010), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην
Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ54/η.Α΄/14-3-2012).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα –
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 ΦΔΚ Α΄ 161 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»
(ΦΔΚ 74/η.Α΄/26-3-2014).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4305/2014 «Αλνηθηή δηάζεζε θαη
πεξαηηέξσ ρξήζε εγγξάθσλ, πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3448/2006 (Α΄ 57), πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο
ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2013/37/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ
Δηζαγσγηθνχ Γηαγσληζκνχ Δ..Γ.Γ.Α. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 237/η.
Α΄/31-10-2014).
6. Σελ ππ’αξηζκ. 18/7-4-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) «Η ΑΛΛΗΛΔΓΤΗ» ηνπ Γήκνπ
ηζσλίαο κε ζέκα: «Αίηεκα γηα πξνζιήςεηο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2017
κε θάιπςε δαπάλεο απφ θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο».

7. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 8534/25-4-2017 εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο κε ζέκα: «Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ
επσλπκία «Η ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» Γήκνπ ηζσλίαο Ννκνχ Υαιθηδηθήο (Η
πξνθαινχκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα».
8. Σελ ππ' αξηζκ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηεο αξηζκ. 33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280/η Α΄/2812-2006), φπσο ηζρχεη, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «Η
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, ε πξφζιεςε ηξηψλ (3) αηφκσλ, κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ
ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση.
14643/4-8-2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Έγθξηζε
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ κε θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο πφξνπο».
9. Σελ ππ΄ αξηζκ. 55/16-8-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) «Η ΑΛΛΗΛΔΓΤΗ» ηνπ
Γήκνπ ηζσλίαο κε ζέκα: «Δπαλαθαζνξηζκφο εηδηθνηήησλ ππαιιήισλ Ι.Γ.Ο.Υ.
κεηά ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο αξηζ. 33/2006
ΠΤ».
10. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία «Η ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ηνπ Γήκνπ
ηζσλίαο Ννκνχ Υαιθηδηθήο (ΦΔΚ 1266/η.Β΄/11-4-2017).
11. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 449/18-8-2017 βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Η
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο Ννκνχ Υαιθηδηθήο, γηα ηελ χπαξμε ησλ
ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ.

Αλαθνηλώλεη
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
ζπλνιηθά ηξηώλ (3) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Η ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο, πνπ εδξεύεη ζηε
Νηθήηε Ν. Υαιθηδηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα,
εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα
αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ
Β):
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία

Έδξα ππεξεζίαο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ΝΙΚΗΣΗ
(1 άηνκν ζα απαζρνιεζεί ζηνλ Παηδηθό
ηαζκό Νηθήηεο, 1 άηνκν ζην Κέληξν
ΣΔ
Από ηελ
Φξνληίδαο Οηθνγέλεηαο (ΚΔ.Φ.Ο.)
ΒΡΔΦΟΝΗΠ ππνγξαθή ηεο
άξηεο θαη 1 άηνκν ζην Κέληξν
«Η
ΙΟΚΟΜΩΝ ζύκβαζεο έσο
Φξνληίδαο
Οηθνγέλεηαο (ΚΔ.Φ.Ο.)
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ»
31-7-2018
Μεηαγγηηζίνπ)
Ν.Π.Γ.Γ.

101

3

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέζης)
Κωδικός θέζεων
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Σίηλος ζποσδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ή αληίζηνηρν θαηά
εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή
ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

Οη ππνςήθηνη ηεο αλσηέξσ εηδηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
Οιόθιεξν ην θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο είλαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ http://www.dimossithonias.gr/
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ
ΑΔΠ ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ
ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο
ηζσλίαο, Ν.Π.Γ.Γ «Η ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ» Σ.Κ. 63088 Νηθήηε Ν. Υαιθηδηθήο,
απεπζχλνληάο ηελ ζηε Γξακκαηεία ππφςε: θνπ Κσζηίθα ηπιηαλνχ (ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο:2375020152). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο
ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο
απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ
ππνςεθίσλ.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο
καο θαη ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ ηζσλίαο,
εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η
αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη
εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία ή κε εξγάζηκε), ηφηε ε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία
καο ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε: β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο 
Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ. Υξόλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά
ηφπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο
δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: ύλδεζκνη 
Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ
δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο

δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Οξ.
Υξόλνπ ΟΥ.

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην
«Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε
ζήκαλζε έθδνζεο «30.03.2017» ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε
ηεο
αίηεζεο
–
ππεύζπλεο
δήισζεο
κε
θσδηθό
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.6, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα
θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα
ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ
ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ
αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή
ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Οξ.
Υξόλνπ ΟΥ.
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