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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ύστερα από την υπ΄ αριθ. 55/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία
κρίθηκε ότι, έχει ληφθεί νόμιμα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 37009 3/6/2014
Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου .
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου , ενός (1) ατόμου κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμου για τον 1ο Παιδικό Σταθμό
και ενός (1)ατόμου κλάδου ΔΕ32 Μαγείρων για τον 2ο Παιδικό Σταθμό για την
κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α,
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα του ΠΙΝΑΚΑ
Β:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
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102
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Υπηρεσία

2ος Παιδικος Σταθμος
Δήμου
Νάξου

1ος Παιδικός Σταθμός
Δήμου Νάξου

Έδρα υπηρεσίας

Χώρα Νάξου

Χώρα Νάξου

1

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΔΕ32 Μαγειρών

Από την
υπογραφή
της
Σύμβασης
μέχρι της
31/7/2014

1

ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων

Από την
υπογραφή
της
Σύμβασης
μέχρι της
31/7/2014

1
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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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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Η
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: IEK H TEXNIKOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΤΟΥ Ν 1346/1983 Η ΑΛΛΟΣ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ.151/1971(ΦΕΚ 52 Α) Μαγειρικής
Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο
τουλάχιστον Γ Γυμνασίου .
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα).Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτηριος τίτλος αναγνωρισμένης
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότημος ή αντίστοιχος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα
ανωτέρω προσόντα).
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΄Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Π.Σ.Ε) Τ.Ε.Ι Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΕΙ Ή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Π.Σ.Ε) Τ.Ε.Ι ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟ
ΟΜΩΝΥΜΟ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΕΕ Ή ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία ,
δικαστική συμπαράσταση )
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑA ΠΡΟΣΟΝΤΑA (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) νομίμως επικυρωμένα
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν 3584/2007)
4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
7. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

Σ.Μ. / θ.π.

2

12-10-2007

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΟΚΕΨ-671
.Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νάξου
και Μικρών Κυκλάδων.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο πίνακα ανακοινώσεων του ΝΟ
Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση( και να παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου) είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στη Χώρα της Νάξου περιοχή Γρόττα και ταχυδρομικά στην ακόλουθη
διεύθυνση: «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Α» , Χώρα Νάξου περ.Γρόττα Τ.Κ.84300 , απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Νομικών Προσώπων Δήμου Νάξου υπόψη κ.Σοφικίτη Χριστίνας (τηλ.
επικοινωνίας:2285360179). 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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησης της απόφασης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και συγκεκριμένα από την 6/6/2014
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου αμέσως μετά την επιλογή τους από τον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται
κατόπιν
αντικατάστασης
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.
.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α»
Ι.Ναυπλιώτης –Σαραντηνός
Κ.ΑΑ
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του
«ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α
Ιωάννης Μαργαρίτης
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