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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                            Αριθµ. Πρωτ.: 1475 

∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆ιεύθυνση : Λ. Χερσονήσου 

Τ.Κ. : 70014 

Τηλ. : 28970 22840  

Πληροφορίες : Αργυράκη Μ. 

Fax : 28973 40052 

Ε- mail : npdd_kpa@hersonisos.gr             

          

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθµ. 03 / 2016 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την υλοποίηση  της πράξης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

 
 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  
Δήμου Χερσονήσου  

 
 

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’ αριθ. πρωτ. 2837/24-6-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης 

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου 

φορέων/δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3070/11-7-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.,  για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  Έτους 2016-2017, προς τους Ωφελούμενους της εν 

λόγω Δράσης. 

4. Τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να 

συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2016-

2017, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 2837/24-6-2016 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),  για το Δήμο Δομής: Δήμος Χερσονήσου, Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, Νομός: Ηρακλείου,  Περιφέρεια: Κρήτης.  

5. Την υπ' αριθμ. 42/24-3-2016 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού   Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, με 1
ο
 θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων 

προσωπικού έτους 2016 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». 

6. Τo υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3920/1-4-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Εισηγητική 

έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)», προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
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7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./117/16847/28-7-2016 Εγκριτική Απόφαση της  Επιτροπής της παρ. 1 του 

άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως 

ισχύει. 

8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11207/1-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με 

θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε  ΟΤΑ, για 

την υλοποίηση  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», προς το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Δήμου Χερσονήσου.  

9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1410/10-8-2016  (ορθή επανάληψη) βεβαίωση  του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού,  της παρούσας ανακοίνωσης.  

 
 

Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός   (1) ατόμου για την 
υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, που 
εδρεύει στο Λ.Χερσονήσου, Ν. Ηρακλείου 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 

ΝΠΔΔ Κοινωνικής 
Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Δήμου 
Χερσονήσου  

(Για τη στελέχωση των 
δομών των Παιδικών 

Σταθμών)   

Λ. Χερσονήσου ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

Από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 

 31-08-2017,  
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 

παράτασης  σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος 

1 

 
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 

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 όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 
 
 

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: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 
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: 70014 Λ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, υπόψιν κας Μ. Αργυράκη (τηλ. επικοινωνίας: 28970 22840) και κας 
Π. Μπορμπουδάκη (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. 

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 στο  κατάστημα της 
υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου 
Χερσονήσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (και συγκεκριμένα από 
31.08.2016 έως 09.09.2016). 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 τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) 
στο δικτυακό τόπο του Δήμου Χερσονήσου : www.hersonisos.gr 

 
Ο Πρόεδρος  

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

∆ήµου Χερσονήσου  
 
 
 
 

Αθανάσιος Καλαϊτζάκης  
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