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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) υπ΄αριθμ. 1/2013
Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, στο Ν.Π.Δ.Δ.
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος
Απόλλων» Δήμου Ερέτριας.
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225,226 και 238 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ Α΄23 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του άρθρου 1 παρ.
2 ιε΄του Ν.3812/2009 (Φ.Ε.Κ 234/28.12.2009 τεύχος Α΄) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων
στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», του άρθρου 20 παρ.4 του Ν. 2738/99 (Φ.Ε.Κ Α΄180) καθώς
και του άρθρου 6 παρ.5 του Ν. 3146/2003 (Φ.Ε.Κ Α΄125).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 22, του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(ΦΕΚ 85/Α΄/11.04.2012)
3. Την αριθμ. 1598/35208 εγκριτική απόφαση της γενικής γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
4. Την αριθμ. 12/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμου Ερέτριας.

Ανακοινώνει
Τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 5 ατόμων για την
κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών στο Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» και
συγκεκριμένα, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος
Απόλλων» Δήμου Ερέτριας

ΠΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος
Απόλλων» Δήμου Ερέτριας
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος
Απόλλων» Δήμου Ερέτριας

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

2 μήνες

2

2 μήνες

1

2 μήνες

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

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

ΠΕ 60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΟΚΥΧ-ΙΧ2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης
ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού
Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στο αντικείμενο της
θέσης.

ΔΕ 8
ΒΟΗΘΟΙ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ 16
ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας
και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω
σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 άρθρο 5 του Ν. 2527/97)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
4. Να είναι άνεργοι.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός
αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό
χαρακτήρα ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό
βαθμό.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που
έχουν ανήλικα τέκνα.
5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο
από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η
προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η
πολυτεκνική ιδιότητα.
6. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης του
σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους
δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή
νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου
ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός
(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του
(έναρξη και λήξη).
8. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.
9. Για την απόδειξη συναφούς εμπειρίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Τιμοκράτους
Φανοκλέους 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού του ΝΠΔΔ( κτίριο παιδικού σταθμού
Ερέτριας) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής
της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

