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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ  1 /2018 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 
ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» (Πεξίνδνο 2017-2018) πγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην 
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, ζπλνιηθά δχν (2) αηφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Κσδ:101,ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ, 1 άηνκν, Παηδ. η. Δπηζθνπήο Γσληάο. Με Πηστίο ή 
δίπλωμα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ 
Φπρνινγία ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 
(Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Με άδεια 
άζκηζης επαγγέλμαηος Φπρνιφγνπ ή βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιφγνπ και Μεηαπηστιακό 
ηίηιν ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ζηελ Παηδνςπρνινγία ή ζηελ Δηδηθή 
Αγσγή.  

2. Κσδ:102,ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ, 1 άηνκν, Παηδ. η. Δπηζθνπήο Γσληάο. Με 
νπνηνδήπνηε πηστίο ή δίπισκα ΣΔΗ ή πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. Με Γνώζη Υειριζμού Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) 
επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.  

 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο: γηα φιεο ηηο ζέζεηο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 
31/08/2018 κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 
έσο 65 εηψλ. Πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα 
πξνζφλησλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη 
θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Θήξαο (άξζξν έλαην παξ. 28 ηνπ λ. 4057/2012).  

Τπνβνιή αηηήζεσλ:  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ 
δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Ν.Π.Γ.Γ. <<Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη 
Παηδείαο>> Γήκνπ Θήξαο, Σ.Θ 497, Καξηεξάδνο, Σ.Κ 84700, Θήξα, ππφςε θαο 
Παηξνχιαο Τθαληή (ηει. επηθνηλσλίαο: 2286031075).  ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ 
αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ 
εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη 
κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ (ΠΔ ή ΣΔ). Ζ 
ζψξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 
αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε αθχξσζε φισλ ησλ αηηήζεσλ 
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θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ 
λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α)ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ 
δηεχζπλζε β)ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα 
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο 
 Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηφπνπο Κέληξα 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε 
(www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο 
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνχλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ 
θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα 
– Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ. ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ 
ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παράρτημα ανακοινώσεων Σσμβάσεων 
εργασίας Ορισμένοσ Χρόνοσ (ΣΟΧ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «30.03.2017». Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, αιιά θαη ζην  
Δηδηθφ  Παξάξηεκα  (Α1)  Απφδεημεο  Υεηξηζκνχ Ζ/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «14-03-
2018» κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ 
ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο 
δειαδή: Κεληξηθή ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ 
 Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.  

                                                                                                Η Πρόεδρος Δ.. 

                                                                                Όλγα Γραβάνη 

 

 

  
 


