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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ
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Έτονηας σπόυη:
1. Τελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 Ν. 2527/97 όπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ N.
3812/2009 θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4314/14.
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
3. Τν κε α.π.: νηθ.3449/05-02-2018 έγγξαθν ηνπ ΥΠ.ΔΣ.
4. Τελ ππ’ αξηζκ. 123/2018 απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθώλ
Υπεξεζηώλ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ», κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόζιεςεο Eθπαηδεπηηθώλ κε εμεηδίθεπζε
ζηελ εηδηθή αγσγή κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξνγξακκάησλ».
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4555/2018,
6. Τηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκόληζε
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο».
7. Τελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 2530/06-11-2018 βεβαίσζε πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ.

Ανακοινώνει
Τελ πξόζεζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ», λα
ζπλάςεη ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε αληηθείκελν ηελ παξνρή
εηδηθήο εθπαίδεπζεο βξεθώλ θαη λεπίσλ πνπ θηινμελνύληαη ζηνπο Παηδηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο
Σηαζκνύο ηνπ Ο.Κ.Υ.Γ.Α.Ν. σο θαησηέξσ:
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ

Αριθμός
Τπηρεζία

Διδικόηηηα

Γιάρκεια ζύμβαζης
αηόμφν

Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο
Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ
Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ»
(γηα ηνπο βξεθνλεπηαθνύο –
παηδηθνύο ζηαζκνύο)

ΠΔ Δθπαηδεπηηθνύ Δηδηθήο
Αγσγήο

Από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο έσο
31/07/2019
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ΑΔΑ: ΩΕΘ2ΟΚΠΦ-3ΚΨ
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Διδικόηηηα

Σίηλος ζποσδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Πηπρίν Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο
αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε αληηθείκελν ηελ εηδηθή πξνζρνιηθή αγσγή ή
παηδαγσγηθά ηκήκαηα εηδηθήο αγσγήο κε θαηεύζπλζε Νεπηαγσγώλ.
Διδικόηερα πηπρίν ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ ηνπ
Αλζξώπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε θαηεύζπλζε Νεπηαγσγώλ, ή αλαγλσξηζκέλν σο
αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο θαη πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο
ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε ή
Πηπρίν Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηδηθήο Αγσγήο ή Τκεκάησλ Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεύζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ κε αλαπεξία ή Παηδαγσγηθά
Τκήκαηα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεύζπλζε Γαζθάισλ.
Διδικόηερα πηπρίν ησλ Τκεκάησλ: Παηδαγσγηθνύ Δηδηθήο Αγσγήο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ ηνπ
Αλζξώπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, κε θαηεύζπλζε Γαζθάισλ ή Δθπαηδεπηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε θαηεύζπλζε ηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο θαη
πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε.

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)

ΠΔ Δθπαηδεπηηθνύ
Δηδηθήο Αγσγήο

α) Πηπρίν ή δίπισµα: α) ∆αζθάινπ είηε β) Παηδαγσγνύ ∆εµνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Δθπαηδεπηηθήο θαη
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή ην νµώλπµν πηπρίν ή δίπισµα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεµίνπ (Δ.Α.Π)
ΑΔΗ ή Πξνγξαµµάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΑΔΗ ηεο εµεδαπήο ή ηζόηηµνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εµεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, γ) Ψπρνιόγνπ, δ) Νεπηαγσγνύ είηε ε) Παηδαγσγνύ
Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή ην νµώλπµν πηπρίν ή
δίπισµα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεµίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξαµµάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο
(Π.Σ.Δ) ΑΔΗ ηεο εµεδαπήο ή ηζόηηµνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εµεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο
εηδηθόηεηαο θάηνρνο µεηαπηπρηαθνύ Δθπαίδεπζεο Αηόµσλ µε Δηδηθέο Αλάγθεο.

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
Πηπρίν Παηδαγσγηθώλ Τκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή κε αλαγλσξηζκέλν σο
αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο κε θαηεύζπλζε Νεπηαγσγώλ ή Πηπρίν Παηδαγσγηθώλ
Τκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο και α) πηπρίν δηεηνύο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή
εθπαίδεπζεο ησλ δηδαζθαιείσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν πηπρίν
Παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο, ή β) πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίσλ εηήζηαο
επηκόξθσζεο – εμεηδίθεπζεο ζηελ ΔΑΔ από Παλεπηζηήκηα ή από αλαγλσξηζκέλνπο θξαηηθνύο θνξείο
πνπ επνπηεύνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, απνδεδεηγκέλεο
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξώλ, ή γ) πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ελόο δηδαθηηθνύ
έηνπο (10 κήλεο) ζε δνκέο θαη πξνγξάκκαηα ΔΑΔ.

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
Πηπρίν ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο αλαγλσξηζκέλν σο αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ηεο
αιινδαπήο κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή απνδεδεηγκέλε πξνϋπεξεζία (50 κήλεο) ζηελ ΔΑΔ.

Ανηικείμενο ηοσ έργοσ: Ζ ζηειέρσζε ησλ Βξεθνλεπηαθώλ θαη Παηδηθώλ Σηαζκώλ ηνπ Οξγαληζκνύ κε
εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ην νπνίν ζα παξέρεη ζηα βξέθε θαη ζηα λήπηα εηδηθή
εθπαίδεπζε όηαλ απηό απαηηείηαη.

ΑΔΑ: ΩΕΘ2ΟΚΠΦ-3ΚΨ
Η ζσνολική αμοιβή γηα θάζε αλάδνρν πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο
πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ νρηώ ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ επξώ
(8.800€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Γενικά προζόνηα
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο έσο 65 εηώλ θαη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή
θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.
2. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε)
3. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα έθδνζεο Τηκνιόγηνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίηεζε.
2. Αληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.
3. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ ππαιιειηθνύ
θώδηθα.
4. Απαηηνύκελα, από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, δηθαηνινγεηηθά (Τίηινη ζπνπδώλ, κεηαπηπρηαθό θηι)

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είηε
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη
ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα
γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθώλ Υπεξεζηώλ
Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ», Κ. Κνδύξε 18, Τ.Κ. 72100 Άγηνο Νηθόιανο, απεπζύλνληάο ηελ ζην Γξαθείν
Πξνζσπηθνύ, ππόςηλ θαο Παπακηηζάθε Μαξίλαο (ηει. επηθνηλσλίαο: 28410 86090, εζση. 25).
Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε
βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά) θαη
αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ν.Π.Γ.Γ.

ΛΔΜΟΝΗ ΜΙΥΑΗΛ

