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Αλεξάνδρεια 18/08/2011
Αριθ. πρωτ.: 263

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας
∆ήµου Αλεξάνδρειας»

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

2.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

–

Πρόγραµµα

Καλλικράτης».
3.

Την αριθ.22755/12-05-2011 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.

4.

Το

αριθ.οικ.23283/16-05-2011

έγγραφο

του

Υπουργείου

Εσωτερικών

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».
5.

Τις αριθ.10/2011 και 11/2011 αποφάσεις ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός
Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας» του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

6.

Την αριθ.333/2011 απόφαση ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας» του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

7.

Την αριθ.7263/10-8-2011 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.

ΑΔΑ: 4ΑΜ2ΟΛ1Ι-17Λ
8.

Την αριθ.96/2011 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ 637/τ.Β΄/19-42011) «Συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. και σύσταση νέου Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου».

9.

Τους υφιστάµενους Ο.Ε.Υ. των πρώην Ν.Π.∆.∆., που συγχωνεύτηκαν και
συγκροτούν το νέο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ∆ήµου Αλεξάνδρειας»
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ∆ήµου Αλεξάνδρειας,
που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια-Ν. Ηµαθίας και συγκεκριµένα του εξής, ανά
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

Οργανισµός
Προσχολικής
Αγωγής και
Κοινωνικής
Μέριµνας ∆ήµου
Αλεξάνδρειας

Πλατεία
Σιδηροδροµικού
Σταθµού Αλεξάνδρεια

ΤΕ9
Βρεφονηπιοκόµων

Από την
υπογραφή της
σύµβασης και
έως 31-7-2012

7

102

Οργανισµός
Προσχολικής
Αγωγής και
Κοινωνικής
Μέριµνας ∆ήµου
Αλεξάνδρειας

Πλατεία
Σιδηροδροµικού
Σταθµού –
Αλεξάνδρεια

∆Ε8 Βοηθών
Βρεφοκόµων

Από την
υπογραφή της
σύµβασης και
έως 31-7-2012

2

103

Οργανισµός
Προσχολικής
Αγωγής και
Κοινωνικής
Μέριµνας ∆ήµου
Αλεξάνδρειας

Πλατεία
Σιδηροδροµικού
Σταθµού –
Αλεξάνδρεια

∆Ε32 Μαγείρων

Από την
υπογραφή της
σύµβασης και
έως 31-7-2012

1

104

Οργανισµός
Προσχολικής
Αγωγής και
Κοινωνικής
Μέριµνας ∆ήµου
Αλεξάνδρειας

ΥΕ14 Βοηθών
Μαγείρων

Από την
υπογραφή
της
σύµβασης
και
έως 31-72012

1

Πλατεία
Σιδηροδροµικού
Σταθµού –
Αλεξάνδρεια
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
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Οργανισµός
Προσχολικής
Αγωγής και
Κοινωνικής
Μέριµνας ∆ήµου
Αλεξάνδρειας

Έδρα υπηρεσίας

Πλατεία
Σιδηροδροµικού
Σταθµού –
Αλεξάνδρεια

Ειδικότητα

ΥΕ16 Καθαριστώντριών

∆ιάρκεια
σύµβασης
Από την
υπογραφή
της
σύµβασης
και
έως 31-7-

Αριθµός
ατόµων

1

2012

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

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

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
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής, ή ισότιµος τίτλος σπουδών 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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Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόµωνΠαιδοκόµων 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 της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών µονάδων: Ι.Ε.Κ. 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.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του Τµήµατος Μαγειρικής Τέχνης του
βδ151/1971 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄) διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται, να
προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ Γυµνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής
Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(απολυτήριο τριταξίου
Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι το 1980 απολυτήριο
∆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 και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης(απολυτήριο τριταξίου
Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι το 1980 απολυτήριο
∆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 και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
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Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου
Γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο
∆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.
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 5 του
Ν.2527/97.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ).
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: Πλατεία
Σιδηροδροµικού Σταθµού – Αλεξάνδρεια Τ.Κ.59300, απευθύνοντάς την στον
Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ∆ήµου Αλεξάνδρειας
υπόψη κας Πενοπούλου Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2333350158 & 2333026743 ).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των
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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 ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΟΡΙΤΙ∆ΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

