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         Αριθµ. Πρωτ.: 1205 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2016 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

To Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Χερσονήσου  

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

2. Την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 9850/27.04.2015  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης προς το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου, µε 
θέµα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου (µε αντίτιµο) . 

3. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου (ΦΕΚ 1489/Β΄/04.05.2012) 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 
ενός  (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ∆∆ 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου, που εδρεύει στο Λ. 
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 Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 
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ΝΠ∆∆ Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Χερσονήσου [για τη 
στελέχωση των 
Παιδικών Σταθµών : 
Μοχού, Μαλίων, 
Λ.Χερσονήσου, 
Γουβών , Ανάληψης 
και Επισκοπής ] 

Λ. Χερσονήσου 
ΠΕ/60 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Έως 11 
µήνες  

(ήτοι από 
την 

ηµεροµηνία 
της 

πρόσληψης 
και όχι πριν 

την 
01.09.2016 

µέχρι 
31.07.2017) 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής 
Αγωγής µε κατευθύνσεις : α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 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 ιδιότητας . 
 
  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  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, Τ.Κ.: 70014, Λ. Χερσονήσου, Ηρακλείου Κρήτης   απευθύνοντάς 
την στο ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου υπόψιν κας  
Αργυράκη Μ. καθώς και κας Μπορµπουδάκη Π. (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, ο οποίος µετά 
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

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 
και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (και συγκεκριµένα από 08/07/2016 
Έως και 18/07/2016 ). 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.  

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν : 
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Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης καθώς και έντυπα αιτήσεων : 1. Στην υπηρεσία µας 
(Ελευθερίας 50 , Λ. Χερσονήσου) και 2. Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου : 
www.hersonisos.gr 

 
 

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

∆ήµου Χερσονήσου 
 

Καλαϊτζάκης Αθανάσιος  
Πρόεδρος ∆.Σ. 

 
 
  

 


