
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

«Πρόςληψησ προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου διάρκειασ δφο (2) μηνϊν» 

 

Η Πρόεδροσ του Νομικοφ Προςϊπου Κοινωνικήσ Προςταςίασ & Αλληλεγγφησ, 

Πολιτιςμοφ & Αθλητιςμοφ Δήμου Μονεμβαςίασ 

 

 Έχοντασ υπόψη:  

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 20α του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν 

και ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’)  

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ.2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ 

προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)  

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) με αντικείμενο 

τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ για αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχιακϊν ι πρόςκαιρων 

αναγκϊν διμινου (2) χρονικισ διάρκειασ.  

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπωσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ 

και ςυμπλθρϊςεισ.  

5. Σισ διατάξεισ των άρκρων 205 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)  

6. Σθν αρικμ. 10/2022 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ 

αναγκαιότθτα τθσ πρόςλθψθσ και θ αιτιολόγθςθ αυτισ, οι απαιτοφμενοι κλάδοι και 

ειδικότθτεσ του προςωπικοφ που πρόκειται να προςλθφκεί με διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφο 

(2) μινεσ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                            
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΚΟΙΝΟΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ 
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Δθμαρχείο Μολάων 
Ε.Ο. πάρτθσ Μονεμβαςίασ Σ.Κ. 23052 

 
Πληροφορίεσ : Αντωνοποφλου Ιωάννα 
Σηλζφωνο : 2732 360 586 
E-mail : gantonopoulou@monemvasia.gr 

 

Αναρτητζα ςτο Διάυγεια 
 
Ημερομηνία: 6 Μαΐου 2022 
Αρ. Πρωτ 318 
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7. Σθν αρικμ. 239/6-4-2022 Βεβαίωςθ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν του Ν.Π, ότι ζχουν 

προβλεφκεί οι αναγκαίεσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του Ν.Π οικονομικοφ ζτουσ 2022 

για τθν πρόςλθψθ του προςωπικοφ Ι.Δ.Ο.Χ. ςτουσ Κ.Α 10-6041.001 & 10-6054.001. 

8. Σθν αναγκαιότθτα πρόςλθψθσ προςωπικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν εποχικϊν 

και πρόςκαιρων αναγκϊν και ειδικότερα για τον Παιδικό τακμό ΔΕ Βοιϊν 

9. Σθν αρικμ. 60283/3-5-2022 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου με τθν οποία επικυρϊνει τθν 10/2022 Απόφαςθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΝΠΔΔ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΕ 

Σθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 

ςυνολικοφ αρικμοφ δφο (2) ατόμων, για τθν κάλυψθ παροδικϊν αναγκϊν των υπθρεςιϊν του 

Νομικοφ Προςϊπου Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ Διμου 

Μονεμβαςίασ και ςυγκεκριμζνα για τθν λειτουργία του Παιδικοφ τακμοφ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 

Βοιϊν, για τισ εξισ κατά αρικμό ατόμων, ειδικότθτα, με τα αντίςτοιχα τυπικά προςόντα και τθν 

αντίςτοιχθ διάρκεια ςφμβαςθσ: 

 

α/α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΙΨΕΙ ΑΤΣΗ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

01 Δφο (2) μινεσ 

2 Τ.Ε ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 01 Δφο (2) μινεσ 

 

  

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ  

Οι υποψιφιοι κα πρζπει:  

1. Να είναι θλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.  

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

κακθκόντων τθσ κζςθσ για τθν οποία προςλαμβάνονται  

3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 15 (ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ) και 16 του 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ποινικι καταδίκθ, υποδικία, ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ)  

Σημείωςη: Η ανικανότητα προσ πρόςληψη αίρεται μόνο με την ζκδοςη, του κατά το άρθρο 47 παρ. 

1 του Συντάγματοσ, Διατάγματοσ που αίρει τισ ςυνζπειεσ τησ ποινήσ.  
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Β. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Ειδικότητα Σίτλοσ ςπουδϊν και λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα 

ΣΕ Απαιτοφμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν Σ.Ε. Βρεφονθπιοκόμων 

ΔΕ Απαιτοφμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν Δ.Ε. Βοθκοφ Βρεφονθπιοκόμου  

ΤΕ Δεν απαιτοφνται τυπικά προςόντα ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 5 του Ν. 

2527/1997(ΦΕΚ 206/Α/8-10-1997)  

 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξισ 

δικαιολογθτικά επικυρωμζνα: 

1. Αίτθςθ. 

2. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι ελλείψει ταυτότθτασ 

φωτοαντίγραφο των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν που αναφζρονται ο 

αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκφπτει θ θμερομθνία 

γεννιςεωσ πρζπει να προςκομιςκεί και πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ.  

3. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ ςτο Δθμοτολόγιο 

του οποίου είναι γραμμζνοι. 

4. Σίτλο ςπουδϊν (όπου απαιτείται) 

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα: α) ότι δεν ζχουν 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 , κακϋυποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα 

κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ 

ηωισ. β) ότι μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για 

κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ α, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει 

παραγραφεί. γ) ότι δεν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για 

όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. δ) ότι δεν τελοφν υπό ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι 

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

6. Χωριςτι Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι το αμζςωσ 

προθγοφμενο δωδεκάμθνο (12μθνο) από τθν τελευταία θμζρα τθσ νζασ ςφμβαςθσ δεν 

ζχουν απαςχολθκεί ςε δθμόςια υπθρεςία ι νομικό πρόςωπο του άρκρου 14 του Ν. 

2190/94 με τθν ιδιότθτα του εποχιακοφ υπαλλιλου ι για τθν κάλυψθ περιοδικϊν ι 

πρόςκαιρων αναγκϊν. ε περίπτωςθ που ζχουν απαςχολθκεί να δθλϊνουν τθν υπθρεςία 

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

Σα παραπάνω δικαιολογθτικά κα πρζπει να ιςχφουν τόςο κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των 

αιτιςεων, όςο και κατά τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ.  
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Δ. ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ Ανακοίνωςθσ να γίνει ςτο χϊρο ανακοινϊςεων των Δθμοτικϊν 

Καταςτθμάτων Μολάων (ζδρα - Ε.Ο. πάρτθσ Μονεμβαςίασ ) και Νεάπολθσ Βοιϊν, (Πλατεία 

Ηρϊων) ςυνταςςόμενου κατ’ άρκρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπωσ ιςχφει), πρακτικοφ 

ανάρτθςθσ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Ν.Π.:  https://www.nomikomonemvasias.gr/. 

 

Ε. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ ςτα γραφεία τθσ Τπθρεςίασ μασ, Νομικό 

Πρόςωπο Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ, Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ Διμου 

Μονεμβαςίασ, εντόσ προκεςμίασ 5 εργάςιμων θμερϊν, που αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ 

ανάρτθςισ τθσ ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, δθλ. από : 9 Μαϊου 2022 μζχρι: 13 Μαϊου 

2022 από ϊρα 8:30 π.μ. ζωσ 14:00 (πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα: 2732 360 586 κα 

Αντωνοποφλου Ιωάννα). 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Παναγιϊτα Αλειφζρη  
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