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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) δύο μηνών
Ο Δήμος Μυλοποτάμου ύστερα από την υπ’ αριθ. 231/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0Α2ΩΚΞ-ΦΗΕ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων
(4) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών του Δήμου
και συγκεκριμένα των δοµών των παιδικών σταθµών του, για τις εξής κατά αριθμό
ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
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ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος
Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής
ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο
ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΠαιδοκόμων 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 απολυτήριο τίτλο 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 του
Ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΑΔΑ: ΩΚΙΗΩΚΞ-72Ω
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να έχουν ηλικία
από 18 ετών και άνω (έως 65 ετών).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης μπορούν να το
προμηθευτούν είτε από τον οριζόμενο υπάλληλο του Δήμου Μυλοποτάμου, είτε στην
ιστοσελίδα του), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης)
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση και ισοτιμία αυτού.
4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ, Α.Μ.Α και το ΑΜΚΑ του

αιτούντος
5. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει*
Στο οπισθόφυλλο της Αίτησης, επισυνάπτεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ο
υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του
έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.
2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα
πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην
οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και
λήξη).
Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για
την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν υπερβαίνει τους
οκτώ (8) μήνες απασχόλησης.
* Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική
βεβαίωση ΟΑΕΔ και η ημερομηνία έκδοσής της δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου
Μυλοποτάμου (Πέραμα) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου
Μυλοποτάμου (Δ/νση: Πέραμα Ρέθυμνου, ΤΚ 74052, τηλ: 2834340301,2) και αρμόδια
για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Διαλεκτού Ειρήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής
της στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου δηλαδή από
10/10/2019 έως και 15/10/2019.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου
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