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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΤΡΓΟ 19/05/2022  

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ      

ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ     Αρίθ. Πρωτ.: 13028 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  

ΚΑΙ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 

Σαχ. Δ/νση: Πατρών & Σ. Πετροπούλου 

                    27131  Πύργος 

Πληροφορίες: Καρβουνιάρη Παναγιώτα 

Σηλ.             : 2621-3-62611 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ι.Δ.Ο.Χ. 

 

Ο Δήμαρχος ΠΤΡΓΟΤ  

έχοντας υπόψη: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ 
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ- Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΦΕΚ 87 Α), όπωσ ζχουν 
τροποποιηθεί και ιςχφουν.  

2. Tις διατάξεις της περιπτώσεως (κ) της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 

20 του Ν. 2738/99. 

3. Σις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 (ΔΚΚ). 

4. Σην αριθ. 190/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου 

(ΑΔΑ:6ΛΑΜΩ17-8ΥΝ). 

5. Σο υπ’ αριθμ. 66435/06-05-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται η πρόσληψη 

δύο (2) ατόμων κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων για χρονικό 

διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες. 

 

Ανακοινώνει 

Σην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 

δύο (2) μήνες, δύο (2) ατόμων κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων 

για κατεπείγουσες ανάγκες στο πλαίσιο λήψης άμεσων μέτρων προστασίας από 

τη διάδοση του κορωναϊού Covid – 19, λόγω έλλειψης Βοηθών Βρεφοκόμων σε 

δύο παιδικούς ταθμούς (2ο Πύργου και Καράτουλα), εφόσον στις 02-05-2022 

έληξαν οι συμβάσεις προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας, οπότε ο εναπομείναν 

αριθμός εργαζομένων δεν  επαρκεί για την τήρηση των μέτρων που επιβάλλει η 
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νομοθεσία πρόληψης από τον Covid-19 και συγκεκριμένα την εξής ειδικότητα, 

ανά έδρα/υπηρεσία, αριθμό ατόμων  με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και 

την αντίστοιχη  χρονική περίοδο:  

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέσης) 

 

Κωδικός 

θέσης 
Τπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

101 

Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας και 

Τγείας 

 

2ος 

Βρεφονηπι

ακός 

ταθμός 

Πύργου  

και 

Βρεφονηπι

ακός 

ταθμός 

Καράτουλα 

ΔΕ Βοηθών 

Βρεφοκόμων 

 

2 μήνες 

 

      2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ  

ΑΠΟ -ΕΩ 

ΔΕ Βοηθών 

Βρεφοκόμων 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

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 Έκφρασης ή 

Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Υροντιστών ή 

Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Υροντίδας Παιδιών 

με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής 

Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

       

 

 

 

        2 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης  

έως τη 

συμπλήρω

ση ακριβώς 

δύο (2) 

μηνών  
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των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή  

Επαγγελματικού Λυκείου ή  Σεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Σεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή  Επαγγελματικής χολής ή Σεχνικής 

Επαγγελματικής χολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους –μέλους της Ε.Ε 

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών  

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει 

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν 

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού  

 Πιο συγκεκριμένα: 

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής, 

β)να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ 

άλλον νόμιμο τρόπο ( άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, 

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,  

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

 

 

  Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 

των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα 

κατωτέρω δικαιολογητικά: 
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 Υωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή 

πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης . 

 Αντίστοιχος τίτλος σπουδών όπως ορίζεται στην ανακοίνωση.  

 Τπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός 

δωδεκάμηνου (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας). 

 Τπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του 

Ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας). 

 Τπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που 

τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

 Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) 

 Αντίγραφο ΑΜΚΑ 

 Αντίγραφο ΑΥΜ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την 

υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@1489.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή, είτε με courier στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 

ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Πύργου, Πατρών και Σάκη Πετροπούλου, Σ.Κ. 

27131, Πύργος Ηλείας, απευθύνοντάς την  στο Σμήμα  Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Καρβουνιάρη Παναγιώτας (τηλ. 

επικοινωνίας: 26213 62611), είτε αυτοπροσώπως στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

του Δήμου. 

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να 

εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα 

γίνονται δεκτές.   

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής των αιτήσεων  24 Μαϊου  2022 και 

ώρα 15:00. 

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του 

Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πύργου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» καθώς 

και στην ιστοσελίδα  του Δήμου Πύργου (www.cityofpyrgos.gr) προς ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

την ιστοσελίδα θα αναρτηθεί και η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα 

πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι/νες. 

 

                                                                                   Ο Δήμαρχος Πύργου 

           

          Παναγιώτης Αντωνακόπουλος 

mailto:protokolo@1489.syzefxis.gov.gr
http://www.cityofpyrgos.gr/
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