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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού που 

τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 

υγείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 

 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση Διατάξεων του Ν.2190/1994 και 

άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007). 

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/15-1-2021 (ΦΕΚ 6/Α’/2021) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 

του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις. 

6.  Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύχος Α'): 

«Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις». 

7. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 53 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

8.  Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 56 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

9.  Την αριθ. 70η/950/24-08-2021 Απόφαση Προέδρου αναστολής καθηκόντων προσωπικού του 

ΝΠΔΔ για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

10. Τη βεβαίωση πιστώσεων από το Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης του ΝΠΔΔ. 
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11. Την αριθ. πρωτ: 37/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής" που 

αφορά στην έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση προσωπικού 

σε περίπτωση εφαρμογής του καθεστώτος αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 

4820/2021». 

12. Τον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, ισχύει και δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 

      2068/τ.Β'/2013. 

13. Το γεγονός ότι για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και όπως ορίζουν οι 

σχετικές διατάξεις του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύχος Α'), εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών φροντίδας 

ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία και σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης 

αυτής και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιβάλλεται το ειδικό διοικητικό 

μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 

Ανακοινώνει 

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

αντικατάσταση υπαλλήλου του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και 

Αγωγή Δήμου Σιντικής», που εδρεύει στο Νέο Πετρίτσι Ν. Σερρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά 

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

 

101 

 

Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και 

Αγωγή Δήμου Σιντικής»  

 

 

Νέο 

Πετρίτσι 

 

Υ.Ε. Οικογενειακού 

Βοηθού 

* «Τρεις (3) μήνες  από 

την υπογραφή της 

σύμβασης με δυνατότητα 

παράτασης για άλλους 

τρεις (3) μήνες.»  

 

 

 

1 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι η θέση θα παραμένει κενή 

για το ανάλογο χρονικό διάστημα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (Ν.2431/1996).  
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 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 κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική 
συμπαράσταση). 
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως λαμβανόμενη υπόψη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς 
πλήρωση θέσεων και αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με ημερομηνία 10/6/2021, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Ειδικότερα  ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τη θέση ΥΕ Γενικών Καθηκόντων λαμβάνεται υπόψη η 
απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
 Αντίγραφο σπουδών – κατ ελάχιστον- βασικής εκπαίδευσης 
 Τα απαιτούμενα στο παράρτημα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά. 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού 

Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206 του 
Ν.3584/2007. 

 Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 
130/23.07.2021τεύχος Α'), οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει: 

α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και 
του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-
κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της 
παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, 
από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, β) 
είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου 
πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά 
στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του 
άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας 
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης 
ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής 
διάγνωσης. Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η 
πρόσληψη και η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. 
 
 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω 
δικαιολογητικά από 23/9/2021έως και 27/9/2021(5 μέρες) είτε αυτοπροσώπως (τηρώντας όλα τα μέτρα 
προστασίας) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» 27ης Ιουνίου 1913 1, 62300 
Νέο Πετρίτσι υπόψη κ. Κυριακίδου Κλειούς ή  κ. Κωνσταντινίδου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 
2323022270, 2323350434). 
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Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί ολόκληρη μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων 
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», και την προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων,  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σιντικής, και στο 
διαδικτυακό τόπο www.sintiki.gov.gr αυτού καθώς επίσης και στο χώρο ανακοινώσεων του ΝΠ.  
Επιπλέον, θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει). 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 

Μπακρατσάς Δημήτριος 
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