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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ
ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
3

Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
5. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειµένου για επιχειρήσεις των
ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
6. Την υπ' αριθµ. 1/67/21733/30-12-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραµελούς Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο
Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
7. Την υπ' αριθµ. 37/19-9-2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆.
8. Το υπ΄ αριθµ. 12054/7-10-2011 έγγραφο Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης.
9. Το υπ΄ αριθµ. 420/4-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Την υπ΄ αριθµ. ΚΥΑ : 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ.Β΄/29-4-2010), όπως
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ: 1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ.Β’/14-6-2011)
σύµφωνα µε τον οριστικό πίνακα επιλέξιµων δοµών ανά νοµό για το ∆ήµο Χερσονήσου
περιόδου 2011 – 2012 κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 757/24-5-2011 πρόσκλησης της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
11. Το ΦΕΚ υπ΄ αριθµ. 1022/τ.Β΄/26-5-2011 σύστασης του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου.
12. Τα υπ΄ αριθµ. 27/16-1-2012 (σε ορθή επανάληψη), 28/17-1-2012 (σε ορθή επανάληψη) και
39/23-1-2012 έγγραφα του Ν.Π.∆.∆.
1.
2.
3.
4.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου, που εδρεύει στο ∆ήµο
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):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

101

Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου
(για την υλοποίηση των
δοµών Παιδικός Σταθµός
Γουβών, Παιδικός Σταθµός
Χερσονήσου, Παιδικός
Σταθµός Μαλίων, Παιδικός
Σταθµός Μοχού)
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Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου
(για την υλοποίηση των
δοµών Παιδικός Σταθµός
Γουβών, Παιδικός Σταθµός
Χερσονήσου, Παιδικός
Σταθµός Μαλίων, Παιδικός
Σταθµός Μοχού)
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Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής
Προστασίας και
Αλληλεγγύης ∆ήµου
Χερσονήσου
(για την υλοποίηση των
δοµών Παιδικός Σταθµός
Γουβών, Παιδικός Σταθµός
Χερσονήσου, Παιδικός
Σταθµός Μαλίων, Παιδικός
Σταθµός Μοχού)

Έδρα
υπηρεσίας

∆ήµος
Χερσονήσου

∆ήµος
Χερσονήσου

∆ήµος
Χερσονήσου

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων

Από την υπογραφή της
σύµβασης έως
31-8-2012, ηµεροµηνία λήξης
του προγράµµατος, µε
δυνατότητα παράτασης σε
περίπτωση συνέχισής του.
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∆Ε Βοηθών
Βρεφονηπιοκόµων

Από την υπογραφή της
σύµβασης έως
31-8-2012, ηµεροµηνία λήξης
του προγράµµατος, µε
δυνατότητα παράτασης σε
περίπτωση συνέχισής του
(για τετράωρη ηµερήσια
απασχόληση).
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ΥΕ Προσωπικό
Καθαριότητας

Από την υπογραφή της
σύµβασης έως
31-8-2012, ηµεροµηνία λήξης
του προγράµµατος, µε
δυνατότητα παράτασης σε
περίπτωση συνέχισής του.

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας 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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων
ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής
∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών
Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες 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 ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου
Γυµνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει µέχρι και 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.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα
µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά:
Για τις θέσεις µε κωδικό: 101, 102 & 103
(1) Προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου Χερσονήσου, όπου υλοποιείται το πρόγραµµα (Α'
βαθµός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δηµότες των υπόλοιπων ∆ήµων του Νοµού Ηρακλείου (Β' βαθµός
εντοπιότητας).
(3) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της χώρας (Γ΄βαθµός εντοπιότητας).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα
απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 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
Σελίδα 3 από 4

50, Τ.Κ. 70014, Λ. Χερσονήσου, υπ’ όψιν κυρίας Μπορµπουδάκη Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας:
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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεδίο της ενότητας «Ζ. ΚΩΛΥΜΑ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (του ανωτέρω
εντύπου ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1) δεν συµπληρώνεται από τον υποψήφιο, καθόσον για τη συµµετοχή σε
διαδικασίες πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών
προγραµµάτων, δεν υφίσταται το κώλυµα της υπέρβασης της οκτάµηνης απασχόλησης σε
φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ.1 του Ν.3812/2009, µέσα σε
συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ της ανακοίνωσης).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία
ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
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 του ∆ήµου Χερσονήσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
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).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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