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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Θεσ/νίκη     17-02-2021 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                 Αριθμ. Πρωτ.    1136 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                                       Α.Δ.Α.          9ΩΑΩ4691ΗΩ-ΨΜΧ       
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                              
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
 Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 99                                                              
 Τ.Κ.: 54642 Θεσσαλονίκη                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Τηλ.: 2310 929600, εσωτ. 29 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης  
οκτάμηνης διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 «Πρόσληψη 

προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2.   Τις διατάξεις των άρθρων 226 – 238 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 «Πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)». 
5.  Τις υπ’ αριθ. 91546/24-12-2020 και 9755/8-02-2021 ερμηνευτικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
5.  Τις υπ’ αριθμ. 5/2021 και 9/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».  
6. Την υπ’ αριθμ. 1040/12-02-2021 οικονομική βεβαίωση της Υπηρεσίας. 
7.  Τις άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες του Ιδρύματος. 
 

Ανακοινώνει 
 
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Φυλάκων ΥΕ, με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ μηνών, σύμφωνα με το 
άρθρο 175 του Ν. 4754/2020, ως εξής: 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου 
Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 
Εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν ανώτερο τίτλο σπουδών (π.χ. δευτεροβάθμιας ή  
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) από τον ζητούμενο από την ανακοίνωση, ο τίτλος αυτός 
γίνεται δεκτός. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους 
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία 
κ.λ.π.). 
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή  ανειδίκευτου   προσωπικού 
γίνονται δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα 
ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 
3584/2007 άρθρο 169 παρ. 3).  
Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 
2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 
Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται 
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως 
Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 
3832/1958, όπως ισχύει).  
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 
ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για 
Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται 
από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ 
Αιγύπτου.   
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής 
δικαιολογητικά:  
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία 
της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις 
κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός 
και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις 
κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 
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Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να 
προσκομιστεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 
2. Μόνο για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια: 
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται  από 
το  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α)ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 
Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων: 
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι 
ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει 
προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Επίσης, η γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με    αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 
2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.  
4.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 
του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 
 
Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ως προς την 
ισοτιμία τους, να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
Ο υποψήφιος που θα καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, καταχωρείται στη λίστα 
των απορριπτέων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία   αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και να την υποβάλλουν, μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
agstyl1@otenet.gr, από την Πέμπτη 18-02-2021 και ώρα  08:00 π.μ. έως το 
Σάββατο 20-02-2021 και ώρα 24:00. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αιτήσεις με 
ημερομηνία και ώρα εκτός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος 
απορρίπτονται. 
Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θα πρέπει 
απαραιτήτως να φέρουν φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις – υπεύθυνες 
δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων, στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.agios-stylianos.gr → Διοίκηση →Προκηρύξεις – 
Διαγωνισμοί) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
ανάρτησης. 
 

Η Πρόεδρος 
Του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Ιωάννα Σπανού 


