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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Ταχ. Κώδ.: 70014 Γούρνες 
Τηλ.: 2897022840 & 2897340052 
Πληροφορίες: Αργυράκη Μ. 
E-mail: npdd_kpa@hersonisos.gr 
 
          Γούρνες, 23.09.2015 
 
          Αριθµ. Πρωτ.: 1399 

       
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   

Πρόσληψης δύο (2) ατόµων 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράµµατος, 

για την  Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», 
  του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./102/25622/20.8.2015 Εγκριτική Απόφαση της 

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και 

προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει. 

3. Το υπ’ αριθµ. 21577/25.8.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης προς το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 

Χερσονήσου, µε θέµα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων. 

4. Το ΦΕΚ 1022/Β΄/26.5.2011 συγχώνευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του 

Ν.3852/2010 των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Χερσονήσου και 

σύστασης νέου µε την επωνυµία «Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου» 

5. Την υπ’ αριθµ. 46/7.9.2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28, παρ. 4, του 

Ν.2190/1994 (Α΄ 28) για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 

«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». 
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Ανακοινώνει 
 
  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου, που εδρεύει στις 
Γούρνες, 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 Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 

Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Χερσονήσου (Για τη 
στελέχωση των Παιδικών 

Σταθµών ΜΑΛΙΩΝ, 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 
ΓΟΥΒΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ) 

Γούρνες 
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό 

καθαριότητας 

Από την υπογραφή της 
σύµβασης έως 

31-8-2016, 
µε δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης  σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράµµατος 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη 
συµβάσεων εκτάκτου  προσωπικού» του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014),η 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συντελείται 
υποχρεωτικά εντός  αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έκδοση της 
εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. 
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής οι συµβάσεις δεν επιτρέπεται να 
συναφθούν. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού 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  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
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Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

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: Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Χερσονήσου, Ελευθερίας 50, Τ.Κ.70014, Λιµένας Χερσονήσου, υπόψιν κας Αργυράκη Μ. 
(τηλ. επικοινωνίας: 2897022840 & 2897340052).  

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, 
στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του 
∆ήµου Χερσονήσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις 
εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα  (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η 
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

 
Για το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

∆ήµου Χερσονήσου 
 
 
 

Καλαϊτζάκης Αθανάσιος 
Πρόεδρος ∆.Σ. 
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