
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Στυλίδα 24  Οκτωβρίου  2022 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ       Αριθμ. Πρωτ.:                10206 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 31 

Τ.Κ.: 35300 Στυλίδα 

Τηλ.: 2238350109       

                                                           

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (2μηνης διάρκειας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον Δημοτικό 

Παιδικό Σταθμό Στυλίδας 

 

 

Η Δήμαρχος  Στυλίδας 

 

   

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του  Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)  «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί  

με τις διατάξεις  της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1  του Ν.3812/2009. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 22 

του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α Ν.4325/ 2015. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 102 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

9 του Ν. 4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 174/2022 (ΑΔΑ: 6Η9ΜΩ1Ζ-ΝΜΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου  Στυλίδας με θέμα «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 

2μηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών αναγκών στον Δημοτικό Παιδικό 

Σταθμό Στυλίδας». 

7. Την υπ’ αριθμ.  πρωτ. 9894/12-10-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Στυλίδας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δίμηνης  

διάρκειας, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στον 

Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Στυλίδας, με την παρακάτω ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΕ24Ω1Ζ-ΨΕΕ



ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή 
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και ΄Εκφρασης ή 
Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής 
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών 
Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο 
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής 
Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή 
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2 ΜΗΝΕΣ  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη  φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των    

    καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, η οποία θα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Υγείας  

    σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική  

    Απόφαση. 

3. Να πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους  

    του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.  

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών &  

    Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007). 

5. Να μην έχουν κώλυμα υπέρβασης δίμηνης απασχόλησης σε συνολικό χρονικό διάστημα 12  

    μηνών.  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους   

    μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 

    (Ο υπολογισμός  του δωδεκαμήνου  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  38 παρ. 1 του  

    Ν.4765/2021). 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής  

    επίσημη μετάφραση αυτού. 

6. Πιστοποιητικό Υγείας (μόνο για τον επιτυχόντα/ούσα και πριν την πρόσληψη). 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος του Δήμου Στυλίδας συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, καθώς και στον 

διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.stylida.gr . 

 

 

 

 

http://www.stylida.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ24Ω1Ζ-ΨΕΕ



 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο email: 

info@stylida.gr, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών (υπολογιζομένης ημερολογιακά), που 

αρχίζει  από την επόμενη της  ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από 25/10/2022 μέχρι και 28/10/2022 ώρα 24:00. 

 

  

 

 

 

 

Η πρόσληψη της παρούσας ανακοίνωσης δεν υπόκειται σε κριτήρια και διαδικασία του ΑΣΕΠ. 

 

 

 

 

                                                                                                        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

                                                                                                   ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έντυπο της αίτησης, των υπεύθυνων δηλώσεων και του Πιστοποιητικού Υγείας είναι 

διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Στυλίδας www.stylida.gr  

mailto:info@stylida.gr
http://www.stylida.gr/
ΑΔΑ: ΨΕ24Ω1Ζ-ΨΕΕ
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