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ΘΔΜΑ: Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΙΓΟΥ), γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζηειέρσζεο ηεο Παηδηθήο Δμνρήο – Καηαζθήλσζεο ηαπξνύ Γήκνπ Βόιβεο, ηνπ θξαηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο θαηαζθελώζεσλ. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ 
Έρνληαο ππόςηλ: 

1. Σν κε αξηζκό ΦΔΚ 2107/ηεύρνο Β’/28-04-2022 ησλ Τπνπξγώλ 1) Δζσηεξηθώλ 2) Οηθνλνκηθώλ 3) 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ κε ζέκα «Αλάζεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθελώζεσλ ηνπ 
Κξαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζε Γήκνπο», κε ηελ νπνία αλαηίζεηαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 
θαηαζθήλσζεο ηαπξνύ ζην Γήκν Βόιβεο γηα ην έηνο 2022 . 

2. Σελ κε αξηζκ.πξση. 56216/14-06-2022 (ΑΓΑ: ΦΓΥΝ46ΜΣΛΚ-ΦΝ6) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 
& Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ πεξί «Καηαλνκή πξνζσπηθνύ γηα πξόζιεςε ζηηο θαηαζθελώζεηο ηνπ θξαηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο ζε δήκνπο έηνπο 2022».  

3. Σν γεγνλόο όηη δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ 
πξνζσπηθνύ ζηηο δεκνηηθέο θαηαζθελώζεηο, κε δηάξθεηα έσο 3 κήλεο (ΤΠ.Δ.Γ.Α. Δγθ. 27/27404/31 -07- 
2015) (ΤΠ.Δ.Γ.Α. νηθ. 5420/22-02-2016) . 

4.  Σν ππ. αξηζκό ΦΔΚ 2381/η. Β΄/06-06-2022 πεξί θαζνξηζκνύ αλαγθώλ επνρηθνύ πξνζσπηθνύ παηδηθώλ 
εμνρώλ – θαηαζθελώζεσλ ηνπ θξαηηθνύ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2022. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 
Σελ πξόζιεςε , κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΙΓΟΥ), , πελήληα (50) 
αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζηειέρσζεο ηεο Παηδηθήο Δμνρήο – Καηαζθήλσζεο ηαπξνύ ηνπ 
Γήκνπ Βόιβεο, ηνπ θξαηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηαζθελώζεσλ, γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ θαη 
εηδηθόηεηεο: 

 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 ςνηονιζηέρ 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 

2 Δπιμεληηέρ 3 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
3 Διδικοί ζςνεπγάηερ- Φςσαγυγοί 3 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
4 Διδικοί ζςνεπγάηερ σειποηεσνίαρ 3 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
5 Γςμναζηέρ 2 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
6 Γιασειπιζηήρ 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
7 Βοηθόρ διασειπιζηή 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
8 Αποθηκάπιορ 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
9 Γιαηποί 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 

10 Νοζοκόμοι 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
11 Μάγειποι 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
12 Βοηθόρ Μαγείπυν 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
13 Δπγάηερ-Δπγάηπιερ 10 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
14 Οδηγόρ 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
15 Πποζυπικό Καθαπιόηηηαρ 2 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
16 Φύλακαρ 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
17 Διδικόρ Σεσνίηηρ 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
18 Ναςαγοζώζηηρ 1 Από ηην ππόζλητη έυρ και ηπειρ μήνερ 
19 Φςζιοθεπαπεςηήρ 1 Για ηιρ πεπιόδοςρ θιλοξενίαρ ΑμεΑ και 

ηλικιυμένυν αηόμυν 

20 Ομαδάπσερ 14 Για ηιρ πεπιόδοςρ θιλοξενίαρ παιδιών 

                           

ΑΔΑ: 6ΞΗΩΩ9Ω-ΜΑΞ



-Ο ςνηονιζηήρ είλαη πηπρηνύρνο Αλώηαηεο ή Αλώηεξεο ρνιήο. 
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζόληα, πξνηηκώληαη απόθνηηνη Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ 
Γπκλαζίνπ κε επδόθηκε θαηαζθελσηηθή εκπεηξία. 

-Ο Δπιμεληηήρ είλαη απόθνηηνο ηνπιάρηζηνλ Β' ηάμεσο Λπθείνπ κε επδόθηκε θαηαζθελσηηθή εκπεηξία. 

-Ο Σμημαηάπσηρ είλαη άηνκν κε επδόθηκε θαηαζθελσηηθή εκπεηξία, απόθνηηνο Λπθείνπ. 

-Οη Διδικοί ςνεπγάηερ είλαη πηπρηνύρνη ή θνηηεηέο ησλ παξαθάησ ζρνιώλ:  

α) Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ θαη ΣΔΙ Βξεθνλεπηνθνκίαο 
β) Σ.Δ.Δ.ΦΑ.  
γ) Σκεκάησλ Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο  
δ) Θεαηξηθώλ θαη Γξακαηηθώλ ρνιώλ  
ε) Μνπζηθώλ θαη ρνξεπηηθώλ ζρνιώλ θαη  
ζη) ρνιώλ θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ. 
ε πεξίπησζε έιιεηςεο ππνςεθίσλ κε ηα παξαπάλσ πξνζόληα είλαη δπλαηή ε πξόζιεςε ζηειερώλ κε 
θαηαζθελσηηθή εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 
 

-Ο Γιασειπιζηήρ είλαη ηνπιάρηζηνλ απόθνηηνο Λπθείνπ. 

-Ο Γιαηπόρ ηεο Παηδηθήο Δμνρήο - Καηαζθήλσζεο είλαη απόθνηηνο ηαηξηθήο ρνιήο κε άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο. 

-Ο Νοζοκόμορ είλαη απόθνηηνο ζρνιήο Ννζνθόκσλ κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ηειεηόθνηηνο ρνιήο 
Ννζνθόκσλ 

-Ο Φςζιοθεπαπεςηήρ είλαη απόθνηηνο ζρνιήο Π.Δ. ή Σ.Δ. κέινο ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Φπζηνζεξαπεπηώλ, 
κε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

-Ο Μάγειπαρ θαη ν βοηθόρ ηνπ είλαη απόθνηηνη ή ηειεηόθνηηνη ρνιήο Μαγείξσλ ή ΤΔ κε εκπεηξία ζηελ εηδηθόηεηα 
πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 

-Ο Αποθηκάπιορ είλαη ηνπιάρηζηνλ απόθνηηνο Λπθείνπ θαη θαηά πξνηίκεζε κε πξνϋπεξεζία πνπ λα 
απνδεηθλύεηαη. 

-Ο Διδικόρ Σεσνίηηρ απόθνηηνο αλάινγεο ρνιήο ή κε εκπεηξία ζηελ εηδηθόηεηα πνπ λα απνδεηθλύεηαη. 

-Βοηθηηικό πποζυπικό ρσξίο ηδηαίηεξα πξνζόληα. 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΜΔ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα έγγακνπο ή πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο γηα άγακνπο. 
3. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη όπνπ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 
4. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα Δθνξίαο ή θσηνηππία αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ). (όρη ρεηξόγξαθν) 
5. Αξηζκό Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.) , (όρη ρεηξόγξαθν). 
6. Φσηνηππία αξηζκνύ κεηξώνπ αζθαιηζκέλνπ (Δ.Φ.Κ.Α.-Ι.Κ.Α.). (όρη ρεηξόγξαθν) 
7. Φσηναληίγξαθν 1εο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ. (όρη ρεηξόγξαθν) 
8. Βεβαίσζε επδόθηκεο θαηαζθελσηηθήο εκπεηξίαο. 
9. Βεβαίσζε αλεξγίαο. 

 

Πποθεζμία και ηόπορ ςποβολήρ αιηήζευν 

 

Οη  ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γπαθεία ηηρ Παιδικήρ Δξοσήρ ηαςπού, (ηαπξόο 

Θεζζαινλίθεο, TK 57014) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη από ηηο 08:30-13:30,  ή ηλεκηπονικά ζην email 
grammateiadimosvolvis1@gmail.com κέρξη θαη ηηο 29 Ινπιίνπ 2022 . 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΛΙΑΜΑ ΓΙΑΜΑΝΣΗ 

ΑΔΑ: 6ΞΗΩΩ9Ω-ΜΑΞ
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