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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά τριών (03) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής» του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας
∆ήµου Κέρκυρας, που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας, 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)
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Για τις δοµές των
Παιδικών και
Βρεφονηπιακών
Σταθµών & Κ∆ΑΠ-Μ.Ε.Α.
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Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυσικοθεραπείας 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 Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος
τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή Βεβαίωση εκδιδοµένη
από αρµόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή (TE) (ν.3919/2011 και 4038/2012).
γ) Ταυτότητα µέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η
οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την
έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση
εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει µέχρι
το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ.
του τρέχοντος έτους.
α) Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης ΚοινωνικώνΣυνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή ∆ιοίκησης
Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή Εµπορίας και
∆ιαφήµισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και
Εκµεταλλεύσεων ή Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων ή Χρηµατοοικονοµικής
και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών
Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις
Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 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.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σελίδα 2 από 3

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

103

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

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97).

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.3 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: Καλοχαιρέτου 3, Κέρκυρα Τ.Κ. 491 00 , απευθύνοντάς
την στον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Κέρκυρας υπόψη κας.
Γεωργίας Πηλού (τηλ. επικοινωνίας:2661081873/2661022989 ).
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 (ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
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,
στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του
∆ήµου Κέρκυρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων
∆ιαγωνισµών Φορέων
Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων
∆ιαγωνισµών
Φορέων
Εποχικού (ΣΟΧ).
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