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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ 

 
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ 

ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 103 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87/Α/7-6-2010) 

σε συνδυασμό με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/8-6-2006), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί 

προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 

για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 

28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις 

διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 

τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να 

εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης 

διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από 
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την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη 

προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, 

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.31100/31-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

με θέμα πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 

7. Το γεγονός ότι το Νομικό Πρόσωπο ενέταξε στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές και 

ωφελούμενες μητέρες έξι δομές της Διεύθυνσης Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών με αποτέλεσμα να απαιτείται η στελέχωση 

προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία τους, 

8. Την υπ’ αριθμ. 9/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

ζητά την έγκριση για πρόσληψη δύο (2) ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου  ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ για το έτος 2013,   

9. Το γεγονός ότι το Νομικό Πρόσωπο στο πλαίσιο του προγραμματισμού 

προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου για το έτος 2013 ζητά με την υπ’ αριθμ.67/2013 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου την έγκριση για πρόσληψη 17 ατόμων διάρκειας 

ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./29-08-2013 Βεβαίωση του Τμήματος 

Οικονομικού   που βεβαιώνει ότι  υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους  2013 στον Κ.Α.10.6055.0001 

«Λοιπές  εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ» ύψους ποσού 5.000,00 Ευρώ, ενώ οι 

Κ.Α. 10.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) και Κ.Α. 10.6054.0001 

«Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού» θα πρέπει να ενισχυθούν 

μέσω του αποθεματικού με αναμόρφωση ώστε να επαρκέσουν για την 

κάλυψη της ως άνω δαπάνης, 

11. Την υπ’ αριθμ. 82/2013 (αρ. πρωτ.:2672/03-09-2013) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου σχετικά με την πρόσληψη  

προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 

δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και 

δη την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ, δύο (2) ΤΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, οχτώ (8) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- 

ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ένα (1) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, και έξι (6) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:46897/38513/12-09-2013 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίνει την 

υπ’ αριθμ.82/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη 

κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και δη την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ, δύο (2) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, οχτώ (8) ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ένα (1) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, και 

έξι (6) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, 

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, συνολικά (19) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, 

εποχικών αναγκών στη Διεύθυνση  Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» και 

συγκεκριμένα τους εξής, ανά έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης 

και αριθμού ατόμων: 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 2 ΜΗΝΕΣ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

ΤΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

2 ΜΗΝΕΣ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- 

ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

2 ΜΗΝΕΣ 8 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 ΜΗΝΕΣ 1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 ΜΗΝΕΣ 6 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Τίτλος σπουδών 

Και 

Λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής 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, 

Β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, 
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Γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας 

Παιδιάτρου, 

Δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

και  

Ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας 

υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή 

βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τίτλος σπουδών 

Και 

Λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 

προσόντα 

 

ΤΕ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή 

Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ ή αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 

ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 

ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ  

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- 

ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών 

Βρεφοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής 

Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή 

αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας 

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 

Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 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. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων βασικής 
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εκπαίδευσης του οργανισμού Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του Τμήματος 

του Β.Δ.151/1971 (ΦΕΚ 52 Α) Μαγειρικής Τέχνης 

διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να 

προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ 

Γυμνασίου. 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα, βάσει της παρ.2 

του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997. 

   

 

 

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 τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

 

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (η οποία χορηγείται από το Τμήμα 

Διοικητικού του Νομικού Προσώπου) θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά επικυρωμένα: 

1.- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή προκειμένου 

για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 

2.- Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 

3.-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο 

δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν 

απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του 

Ν.2190/1994 ως προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την 

υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της 

απασχόλησης (έναρξη και λήξη).   

4.- Υπεύθυνη δήλωση του περί μη κωλύματος των άρθρων  16 & 17 του 

Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

5.- Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με 

την παρ.2 του άρθρου 169 του Ν. 3584/2007 

6.-Βεβαίωση σχετικής εμπειρίας στις ειδικότητες των Παιδίατρων, 

Βρεφονηπιοκόμων, Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων και Μαγείρων. 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην έδρα του Νομικού 

Προσώπου, οδός Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντη, στο Τμήμα Διοικητικού (1
ος 

όροφος),   

εντός προθεσμίας  τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει τη Δευτέρα  16-
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09-2013 και λήγει την Πέμπτη 19-09-2013. Ώρες προσέλευσης από τις 09:00 π.μ-

14:00μ.μ.  Η ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει την Παρασκευή 13-09-2013  στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου και του Δημαρχείου Νίκαιας-Αγ. Ι. 

Ρέντη καθώς και στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού 

Προσώπου με σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης.  

 

Για την ειδικότητα των ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ αν οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα 

πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις είναι περισσότεροι από τον αριθμό των 

θέσεων που έχουν προκηρυχθεί θα λάβει χώρα δημόσια κλήρωση για την 

πλήρωση των απαιτούμενων θέσεων. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη και στο 

πρόγραμμα  Διαύγεια 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
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