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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 ΜΗΝΩΝ)
Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν έχοντας υπ όψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 & 28 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τ΄Α΄/7-6-2010).
3) Την υπ' αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/51/13862/26-9-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα,
ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
4) το υπ αρ 31100/31-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου μεταξύ άλλων αναφέρει
«….έως ότου η τριμελής εξ υπουργών επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, εγκρίνει τα αιτήματα των παιδικών &
βρεφικών σταθμών για ικανοποίηση συμπεριλαμβανόμενων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, … μπορούν
να κινήσουν τη διαδικασία πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η διάρκεια της
οποίας δε θα υπερβαίνει τους 2 ΔΥΟ μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 του αρ 206 του Κώδικα
κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτ. Υπαλλήλων Ν.3584/2007 και της περιπτ. ιε παρ 2 του άρθρου 1 του
Ν. 3812/2009,…» προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά η λειτουργία των σταθμών μας από 1-9-2013.
5) Την υπ αριθμό 63/28-8-2013 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ .
6) Την υπ αριθμό πρωτ. 50951/2582-29-8-2013 Νομιμότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αργολίδας
7) Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. και τις ανάγκες του ΝΠΔΔ για την εύρυθμη λειτουργία του.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 ΜΗΝΏΝ, για την κάλυψη
πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δήμου Ναυπλιέων, που εδρεύει
στο Ναύπλιο, και συγκεκριμένα 1 ΜΙΑ θέση ΤΕ - Βρεφονηπιοκομίας και 2 ΔΥΟ θέσεις ΔΕ – βοηθοί Βρεφοκόμου
σύνολο 3 θέσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

(1)
(2)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

601

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.

Ναύπλιο

ΤΕ- Βρεφονηπιοκόμων

2 μήνες

1

602

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.

Ναύπλιο

Βοηθός βρεφοκόμου ΔΕ

2 μήνες

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σει ρά:

1. Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Ναυπλίου (Α' βαθμός εντοπιότητας)
2. Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Αργολίδας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
3. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
Για τον ακριβή καθορισμό των προσόντων ανά ειδικότητα .
ΔΕ Βοηθοί
Βρεφοκόμων
602

Πτυχίο η Δίπλωμα η απολυτήριος τίτλος ειδικότητας βοηθών βρεφονηπιοκόμων – παιδοκόμων ή βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων ή βοηθών βρεφοκόμων ή προσχολικής αγωγής δημιουργίας & έκφρασης ή επιμελητών
πρόνοιας ή κοινωνικών φροντιστών ή προσχολικής αγωγής ημερησίας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες
Η αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα η απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ, Τ.Ε.Ε. α ή β
κύκλου, Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ., Τ.Ε.Σ., δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής.

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

Υπηρεσία

ΤΕΒρεφονηπιοκόμων
601

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Πτυχίο η δίπλωμα τμήματος βρεφονηπιοκομίας ή προσχολικής αγωγής από Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα προγραμμάτων σπουδών επιλογής ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η
προγραμμάτων σπουδών επιλογής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ. Η ισότιμος τίτλος της ημεδαπής
Αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την παροχή της εργασίας που θα αιτηθούν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη –υποδικία – δικαστική συμπαράσταση).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΟΚΟΙΠΑΝ (Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ναυπλιέων) Ηρακλέους 7 απευθύνοντας την στο Γραφείο Διεύθυνσης
(κα Μαρία Καλούδη στο τηλ.. επικοινωνίας: 27520-23353).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τετραήμερη και αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας χώρο
ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου από ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΕΣ 9,00 έως 13,00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Αίτηση (Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση).
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (για όποια ειδικότητα απαιτείται).
Ο πρόεδρος της Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.
Δημήτριος Γ. Μπακέας

