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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Τπ΄αξηζκ. ΟΥ 1/2011
Γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Σν ΝΠΓΓ Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Αιίκνπ
Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύνπλ.
2. Σελ ππ' αξηζκ.22755/12-5-2011 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Σεηξακεινύο Δπηηξνπήο
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΤ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη
πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα, ΦΔΚ 280/Α/28-12-2006), όπσο ηζρύεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
4. Σν ππ΄ αξηζκ. 23166/16-5-2011
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ
Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
5. Σελ ππ΄αξηζκ. 15/3-6-2011 απόθαζε ηνπ Γ.. ησλ Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ ηαζκώλ
Γήκνπ Αιίκνπ.
6. Σελ ππ΄ αξηζκ.167/22-6-2011 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πεξί
θαζνξηζκνύ εηδηθνηήησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθνί
Παηδηθνί ηαζκνί Αιίκνπ».
7. Σελ ππ΄αξηζκ.1318/07-07-2011 βεβαίσζε ησλ Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ ηαζκώλ
Γήκνπ Αιίκνπ.
8. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 679/η. Β΄/28-04-2011).

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ,
ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Αιίκνπ», πνπ εδξεύεη ζηνλ Άιηκν θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο,
αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ
πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέζης)
Κωδικός
θέζης

100

110

Τπηρεζία

Έδρα σπηρεζίας

ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ
ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ
ΑΛΙΜΟΤ

ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ
ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ
ΑΛΙΜΟΤ

ΑΛΙΜΟ

ΑΛΙΜΟ

Διδικόηηηα

Γιάρκεια
ζύμβαζης

Αριθμός
αηόμων

ΓΔ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ

11μήνερ από
ηην
ςπογπαθή
ηηρ
ζύμβαζηρ
&
όσι πέπαν ηηρ
31-7-2012

1

ΤΔ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

11μήνερ από
ηην
ςπογπαθή
ηηρ
ζύμβαζηρ
&
όσι πέπαν ηηρ
31-7-2012

3

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέζης)
Κωδικός θέζης

100

Σίηλος ζποσδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα

1) Γίπλυμα Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ (Ι.Δ.Κ) οποιαζδήποηε ειδικόηηηαρ ηος ηομέα
Υπημαηοπιζηυηικών και Γιοικηηικών Τπηπεζιών (ππώην Οικονομίαρ και Γιοίκηζηρ) ή
Πηςσίο Β΄ κύκλος ποςδών Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος (ΣΔΔ),
ανεξάπηηηα από ειδικόηηηα , ή
Πηςσίο Α΄ κύκλος ποςδών Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος (ΣΔΔ)
οποιαζδήποηε ειδικόηηηαρ ηος ηομέα Οικονομίαρ και Γιοίκηζηρ ή
- Απολςηήπιορ ηίηλορ:
- Δνιαίος Λςκείος ή
- Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος, ανεξάπηηηα από κλάδο ή ειδικόηηηα ή
-Σεσνικού Δπαγγελμαηικού Λςκείος, ανεξάπηηηα από ειδικόηηηα ή
- Λςκείος Γενικήρ Καηεύθςνζηρ ή άλλορ ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ ηίηλορ ζσολικήρ
μονάδαρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ.
2) Γνώζη Υειπιζμού Η/Τ ζηα ανηικείμενα: (i) επεξεπγαζίαρ κειμένυν, (ii)
ςπολογιζηικών θύλλυν και (iii) ςπηπεζιών διαδικηύος.
3) Καλή γνώζη ηηρ αγγλικήρ γλώζζαρ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:

(Δθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ πποζόνηα)
Σα ανυηέπυ κύπια πποζόνηα με απιθμ. 1 και 2 πλην ηος απιθμ. 3 (Καλή γνώζη ηηρ
αγγλικήρ γλώζζαρ).
110

Γεν απαιηούνηαι ειδικά ηςπικά πποζόνηα (άπθπο 5 παπ. 2 ηος Ν 2527/1997)
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Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.
ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ
Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο
θαηά εηδηθόηεηα κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά:
Γηα ηηο ζέζεηο κε θσδηθό: 100 &110
(1) Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ (Α' βαζκόο εληνπηόηεηαο).
(2) Έπνληαη νη δεκόηεο ησλ ππόινηπσλ Γήκσλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο (Β΄ βαζκόο
εληνπηόηεηαο).
(3) Έπνληαη νη κόληκνη θάηνηθνη όισλ ησλ Ννκώλ ηεο ρώξαο (Γ΄βαζκόο
εληνπηόηεηαο).

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε είηε απηνπξνζώπσο, είηε
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο, νδόο
Θνπθπδίδνπ αξηζ. 73, Σ.Κ. 174 55, Άιηκνο θαη εηδηθόηεξα ζηελ αξκόδηα γηα ηελ
παξαιαβή Κα Διέλε Ρέιια (8:00 – 14:00 ) εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ
(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο
δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε δύν εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ
Ννκνύ Αηηηθήο εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα
(εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο.

ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ
Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο
ππεξεζίαο, ζπληαζζνκέλνπ πξαθηηθνύ αλάξηεζεο, ππνγξαθόκελνπ από δύν (2)
ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο.
Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο,
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην Α..Δ.Π., κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία,
ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξώλ (εκεξνινγηαθώλ) από ηελ
αλάξηεζή ηνπο.
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβόινπ ζην δεκόζην
ηακείν πελήληα επξώ (50) €.
ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην
«Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε
ζήκαλζε έθδνζεο «13-01-2011», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε
ηεο
αίηεζεο
–
ππεύζπλεο
δήισζεο
κε
θσδηθό
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1, ζε ζπλδπαζκό κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζόληα
θαη ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη
γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Παξάξηεκα απηό, αιιά θαη ζηα Δηδηθά
Παξαξηήκαηα: (Α1) Απόδεημεο Υεηξηζκνύ Η/Τ - Ηκ. Δθδ. 19/11/2010 & (Α2)
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Απόδεημεο Γισζζνκάζεηαο - Ηκ. Δθδ. 10/09/2010], κέζσ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ
ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ
αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή
ζειίδα  Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ θνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ

