
       
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Γούρνες , 02.04.2018                    
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                               Αρ.πρωτ. : 643 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ           
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου 2μηνης διάρκειας  
 

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου   ύστερα από 

την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση του Δ.Σ σε ορθή επανάληψη, ανακοινώνει ότι θα 

προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για 

τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα 
χρονική περίοδο: 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ Β. 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ  
 

1  

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-
Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής 

Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή 
Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή 
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 

Δύο (2)  μήνες 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή 

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 

για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (παρέχεται από 

την υπηρεσία). 
4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού 

μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο 

να προκύπτει ο Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.) και ο αριθμός μητρώου 

κοινωνικής ασφάλισης ( Α.Μ.Κ.Α.) 

5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει 

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης . 

ΑΔΑ: 62ΥΛΟΛΨ4-ΗΨΖ



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Παιδικού 

Σταθμού Λ. Χερσονήσου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου και  στην 

ιστοσελίδα του δήμου. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου  (Δ/νση: Ελευθερίας 50, 

Λ.Χερσονήσου, τηλ: 28973 40052) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος 
κ. Μπουρλάκη Κ.  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου , ήτοι από : 03.04.2018 έως 13.04.2018. 

 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Καλαϊτζάκης Αθανάσιος  

ΑΔΑ: 62ΥΛΟΛΨ4-ΗΨΖ
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