
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Το ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής. ύστερα από την υπ’ αριθ. 23/2018 απόφαση του 
∆.Σ, η οποία εγκρίθηκε µε το 3919/30-03-2018 έγγραφο της Α.∆.Μ.Θ, ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού 
αριθµού ενός (1) ατόµου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά 
αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
∆Ε Βοηθών 
Βρεφοκόµων 
 

Ένα (1) 
Βρεφικό 
Τµήµα 
Νέου 

Πετριτσίου 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι 
πτυχίου ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων.  
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισµού που προβλέπονται για τους 
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου 
µέρους του ν.3584/07.  

∆ύο (2) µήνες 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 
δικαιολογητικά: 
Αναφέρουµε ενδεικτικά:  
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Aντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.  
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους 

µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή 
∆ήµου Σιντικής (∆/νση: 27ης Ιουνίου 1913 Αριθ 1 – Νέο Πετρίτσι Σερρών, τηλ: 2323022270 /  
2323350434, µέχρι και την ∆ευτέρα  30/04/2018. Αρµόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι 
κ. Κυριακίδου Κλειώ και Κωνσταντινίδου Ειρήνη  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

ΛΟΚΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ∆. ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Ε∆ΡΑ: Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ 
Ταχ.∆/νση : 27ης Ιουνίου 1913  1 
Ταχ.Κωδ. : 62043 Νέο Πετρίτσι 
Πληροφ. : Κυριακίδου Κλειώ 
Τηλ.  : 23230-22270 

23233-50434 
Fax : 23230-28188 
Ε-mail : proniasintikis@gmail.com 
 

Νέο Πετρίτσι,   23/04/2018 
 
Αριθµ Πρωτ.:   609 
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