(Κ.Ε.∆.Η)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ηράκλεια, 18/10/2016

∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθµ. Πρωτ.: 631

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος
"Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής".
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ηράκλειας
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων
για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η.), που εδρεύει
στο ∆ήµο Ηράκλειας Ν. Σερρών, και συγκεκριµένα των 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

103

Κ.∆.Α.Π και
Κ.∆.Α.Π - Μ.Ε.Α της
Κ.Ε.∆.Η.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ,
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ,
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ,
ΚΑΡΠΕΡΗ

ΤΕ/∆Ε
Από την υπογραφή της
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ σύµβασης έως 31-08-2017
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ µε δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης σε περίπτωση
(µερικής
συνέχισης του προγράµµατος
απασχόλησης)

1

104

Κ.∆.Α.Π και
Κ.∆.Α.Π - Μ.Ε.Α της
Κ.Ε.∆.Η.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ,
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ,
ΚΑΡΠΕΡΗ

ΠΕ
Από την υπογραφή της
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ σύµβασης έως 31-08-2017
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης σε περίπτωση
(µερικής
συνέχισης του προγράµµατος
απασχόλησης)

1

105

Κ.∆.Α.Π και
Κ.∆.Α.Π - Μ.Ε.Α της
Κ.Ε.∆.Η.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ,
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ,
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ,
ΚΑΡΠΕΡΗ

Από την υπογραφή της
ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ σύµβασης έως 31-08-2017
(µερικής
µε δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης σε περίπτωση
απασχόλησης)

1

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

συνέχισης του προγράµµατος

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

103

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και
Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή
Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο 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
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής ή
β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του
τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα ή
γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τµήµατος
Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας
Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής
ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής.

104

Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 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 ειδικότητας
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Πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) ∆ασκάλου είτε β) Παιδαγωγού ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστηµών
Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατευθύνσεις :
α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β)
Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό ∆ηµοτικής 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
ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 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: Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου
Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η), ∆ηµητρίου Πάζη 1, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, 2ος όροφος «Πολύκεντρο»,
υπόψη κας Τρέντσιου Γεωργίας ( τηλ. επικοινωνίας: 23250-28988, fax 23250-25839).
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 της
στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου
Ηράκλειας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 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.

Ο

Πρόεδρος της ΚΕ∆Η

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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