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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης δύο ( 2 ) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες

Προστασίας και

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11.08.2014 Εγκριτική της πρόσληψης Πράξη της
Τριµελούς εξ Υπουργών Επιτροπής 33/2006.
3. Τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΦΕΚ
1489 /04.05.2012 τ. β΄)
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2)
ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες Χερσονήσου,
και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

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

Υπηρεσία

101

Ν.Π.∆.∆.
« Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου»
( Για την στελέχωση
των Παιδικών
Σταθµών: ΜΟΧΟΥ,
ΜΑΛΙΩΝ,
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,
ΓΟΥΒΩΝ,
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)
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Ν.Π.∆.∆.
« Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου»
( Για την στελέχωση
των Παιδικών
Σταθµών: ΜΟΧΟΥ,
ΜΑΛΙΩΝ,
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,
ΓΟΥΒΩΝ,
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)

Έδρα υπηρεσίας

∆ΗΜΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
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Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την
υπογραφή
της σύµβασης
και µέχρι
31.07.2015
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ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την
υπογραφή
της σύµβασης
και µέχρι
31.07.2015

1

ΑΔΑ: Ω4Μ5ΟΛΨ4-ΠΨΒ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

101

102

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 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.

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυµνασίου ή για
όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι κσι το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος
απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.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.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω
διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής:
Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίας 50, Λ. Χερσονήσου απευθύνοντάς την στο
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου, υπόψιν κ. Αργυράκη Μ. (τηλ.
επικοινωνίας: 28970 22840 & 28973 40052). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας , οδός Ελευθερίας αριθ.50
και ειδικότερα στον Παιδικό Σταθµό Λιµένος Χερσονήσου όπου στεγάζεται προσωρινά το Τµήµα
∆ιοικητικού/Λογιστικού, (αρµόδιος υπάλληλος : κ. Αργυράκη Μ. ή κ. Μπορµπουδάκη Π.) εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού ή
κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες
(§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
Για το ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρόεδρος ∆.Σ.
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