
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 

Αγία Βαρβάρα 6/12/2021 

ΑΠ 13458 

 

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

 

Η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 207 του ν. 4765/2021(Α’6) για την πρόσληψη προσωπικού 

µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων, 

κατηγο-ρίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας, κλάδου/ειδικότητας προσωπικού που έχει τεθεί 

σε αναστολή καθηκόντων 

2. Τις διατάξεις  της παρ 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021,  για την πρόσληψη 

προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 

µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, όπου και  εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 

4765/2021. Η πρόσληψη αυτού του προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία 

έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.  

3. Τη µε αριθ.45/2021 (Α∆Α: ΩΞ33ΟΡΑΘ-7ΒΟ) απόφαση του ∆.Σ της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β σχετικά 

µε  την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου 

διάρκειας τριών (3) µηνών µε δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) µήνες ακόµα,  

ενός (1) ατόµου  µε την ειδικότητα Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια ∆.Ε   για την κάλυψη 

των αναγκών του προγράµµατος «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου 

Αγίας Βαρβάρας» (ΚΗΦΗ) και την απρόσκοπτη λειτουργία του. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

για την  κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Αγίας 

Βαρβάρας (ΚΗΦΗ) σύµφωνα µε τα  παρακάτω:  

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Νοσηλευτής/ 

Νοσηλέυτρια  

 

1 α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος 

τίτλος Μέσης Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής 

Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων 

Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 

Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή 

Τρείς  (3)  

µήνες µε 

δυνατότητα 

παράτασης έως 

(3)  µήνες 
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Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας 

(Βοηθός Τραυµατολογίας 

ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής 

Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 

Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής 

Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή 

Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές 

Παθήσεις∆ευτεροβάθµιας ή 

Μεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(ΙΕΚ) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 

σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

νοσηλευτή.  

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόµενη µε τα εξής: 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο 

έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας  

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλµατος όπως περιγράφεται 

στον ανωτέρω πίνακα  

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι να δηλώνουν ότι:  

• πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους 

υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007  

• τους προηγούµενους 12 µήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του ∆ηµοσίου 

τοµέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009  

• δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης µε τετράµηνη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 

21 παρ.2 του Ν.2190/19942).  

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού. 

7. Βεβαίωση για αριθµό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. 

8. Βεβαίωση Αριθµού Μητρώου Ασφαλισµένου ΙΚΑ (ΑΜΑ). 
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.agiavarvara.gr)  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β (∆/νση: 

Σίφνου& Αγίου Γεωργίου, τηλ: 2105697223-4 email: deadab2001@yahoo.gr) από τις 10.00 

π.µ έως τις 14.00 µ.µ κατά τις εργάσιµες ηµέρες.  

Επίσης βάσει του άρθρου 46 της  Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ.75/τ.Γ’/30-03-

2020) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν  την αίτησή τους ηλεκτρονικά  

Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά έως την 

Παρασκευή 10 ∆εκεµβρίου 2021 και ώρα 14.00 µµ 

.  

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΦΕΓΓΗ 
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