ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 224-25/10/2012
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
και ορισμένου χρόνου (24 μήνες)
Για την υλοποίηση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4
«ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Tο Κέντρο Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή, ως Δικαιούχος της πράξης:
«ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου»
Έχοντας υπόψη:
1.

Την ανοικτή πρόσκληση με κωδικό 49 (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5) της Ε.Υ.Δ.του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία «Κοινωνικών
Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας»

2.

Την με αριθμ. πρωτ.2.16968/6.3960 – 31/07/2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης:
«ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό MIS 377360 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (33) ατόμων
ανέργων έως 30 ετών (γεννημένοι από το έτος 1982 και μετά) για την υλοποίηση από Κοινωνικό
Εταιρικό Σχήμα του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και την
λειτουργία

των κοινωνικών δομών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» (από το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη),

«Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων» (από το Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων
Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου), «Δομή παροχής Συσσιτίου» (από Τα Ιδρύματα
Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού), «Κοινωνικό Φαρμακείο» (από το Σύλλογος Τριτέκνων Περιφ
εν. Ηρακλείου, «Δημοτικός λαχανόκηπος» (από το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη), «Τράπεζα χρόνου» (από
το Κέντρο Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή) και «Γραφείο Διαμεσολάβησης» (από το Σύνδεσμος
Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου) στο Δήμο Ηρακλείου , που
εδρεύουν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα τους 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 (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία
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Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας
υποδοχής Αστέγων,
Δομής Παροχής Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο,
Δημοτικό λαχανόκηπο,
Τράπεζα χρόνου,

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Είδος
Διάρκεια
Απασχόλη
σύμβασης
σης

Αριθμός
ατόμων

Ηράκλειο

ΠΕ/ΤΕ
Κοινωνικοί
Λειτουργοί

Πλήρους
24 Μήνες Απασχόλησ
ης

7

Σελίδα 1 από 10

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων

ΠΕ/ΤΕ
Νοσηλευτές/ τριες
Πλήρους
εν ελλείψει αυτών 24 Μήνες
Απασχόλησης
ΔΕ Βοηθών
Νοσηλευτών

2

Πλήρους
Απασχόλησης

1
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« Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας
υποδοχής Αστέγων»

Ηράκλειο
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« Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας
υποδοχής Αστέγων»

Ηράκλειο

ΠΕ Ιατρός

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα
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« Κοινωνικό Φαρμακείο»

Ηράκλειο

ΠΕ
Φαρμακοποιός

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων

Ηράκλειο

ΤΕ/ΠΕ
ΔιοικητικούΟικονομικού

24 Μήνες

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων
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«Κοινωνικό παντοπωλείο»,
«Δομή παροχής Συσσιτίου»

24 Μήνες

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων
24 Μήνες

Πλήρους
Απασχόλησης

Πλήρους
Απασχόλησης

2

2

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα
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« Τράπεζα χρόνου»

Ηράκλειο

ΤΕ Διοίκησης
ή Λογιστικής

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα
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« Γραφείο Διαμεσολάβησης»

Ηράκλειο

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων
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Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας
υποδοχής Αστέγων,

Ηράκλειο

ΠΕ/ΤΕ
Κοινωνικών
Επιστήμων ή
Διοίκησης

24 Μήνες

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων
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« Τράπεζα χρόνου»

Ηράκλειο

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων
24 Μήνες

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων

24 Μήνες

Πλήρους
Απασχόλησης

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων

ΠΕ Ψυχολόγων 24 Μήνες

Πλήρους
Απασχόλησης

Πλήρους
Απασχόλησης

ΠΕ Οικονομικού
Πλήρους
24 Μήνες
ή Διοίκησης
Απασχόλησης
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«Κοινωνικό Παντοπωλείο »

Ηράκλειο

ΠΕ/ΤΕ
Τεχνολογίας
Τροφίμων

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Σελίδα 2 από 10

1

Πλήρους
Απασχόλησης

2

1

2

1

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας
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«Κοινωνικό Παντοπωλείο »

Ηράκλειο

ΔΕ
Πλήρους
Υποστηρικτικό 24 Μήνες
Απασχόλησης
Προσωπικό

2
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«Ανοιχτό κέντρο Ημερήσιας
Υποδοχής Αστέγων »

Ηράκλειο

ΔΕ Διοικητικού 24 Μήνες

Πλήρους
Απασχόλησης

1

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

113

«Δημοτικός Λαχανόκηπος »

Ηράκλειο

ΥΕ Επιστάτης

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα
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«Ανοιχτό κέντρο Ημερήσιας
Υποδοχής Αστέγων, Δομή
παροχής συσσιτίων »

Ηράκλειο

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

115

«Δημοτικός Λαχανόκηπος »

Ηράκλειο

ΠΕ /ΤΕ
Γεωπόνος

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

116

«Δομή παροχής συσσιτίου »

Ηράκλειο

Κωδικός
Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας
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«Δομή παροχής συσσιτίου »

Ηράκλειο

Ειδικότητα

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων
24 Μήνες

Πλήρους
Απασχόλησης

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων

ΥΕ Βοηθητικό
Πλήρους
προσωπικό – 24 Μήνες
Απασχόλησης
καθαριότητας

ΔΕ Μάγειρας
Ειδικότητα

4

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων
24 Μήνες

Πλήρους
Απασχόλησης

1

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων
24 Μήνες

Πλήρους
Απασχόλησης

1

Διάρκεια
Είδος
Αριθμός
σύμβασης Απασχόλησης Ατόμων

ΔΕ Στέλεχος
Τροφοδοσίας –
Πλήρους
Στέλεχος
24 Μήνες
Απασχόλησης
Κουζίνας

Σελίδα 3 από 10

1

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης
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Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας 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,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 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 Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή
Βεβαίωση Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για
πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) 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 Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας,
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή
Βεβαίωση Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή
Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για
πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής
(ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής
Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις Δευτεροβάθμιας ή
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.
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α) να έχει πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
β) να μην έχει απολυθεί από κανένα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου
παραπτώματος.
(αποδεικνύεται από βεβαίωση εγγραφής στον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ)
γ) να μην έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από ασφαλιστικούς φορείς για αντισυμβατική
συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα.

Σελίδα 4 από 10

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

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

104

Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης με
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής
ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Λογιστικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

106

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Λογιστικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

107

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

108

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστήμων ή Διοίκησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

109

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης με
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
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α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολόγου Τροφίμων-Διατροφής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής Τ.Ε.Ι., Τεχνολόγων
Γεωπονίας Τ.Ε.Ι

111

Απολυτήριο τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης

112

113
114

115

116

117

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Απολυτήριο τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
-Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή
Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής
Οικονομίας
ή
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής
Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας
Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
και Οικολογίας ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων
ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή Δασοπονίας 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.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικού Μαγειρικής
Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1982 και μετά)
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά
ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Ηρακλείου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα (Α' βαθμός εντοπιότητας)
Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Ηρακλείου (Β' βαθμός εντοπιότητας).
Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Περιφέρειας Κρήτης (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα
ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (20 μονάδες για κάθε μήνα και έως 120 μονάδες)

μήνες
μονάδες

1
20

2
40

3
60

4
80

5
100

6
120

2. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων
Μονάδες

4
80

3
60

5
100

6
120

7

8

9

10

11

12

….
….

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30 για κάθε παιδί, πάνω από δύο)

αριθμός
τέκνων
μονάδες

1

2

3

20

40

70

4. ή 5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (30 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων
Μονάδες

1
30

2
60

3
90

4
120

….
….

5
150

6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία
πολλ/νται με το 20, ενώ για ΔΕ με το 10)

ΠΕ & ΤΕ
ΔΕ

5
10

… 5,5
… 11

…
…

6
12

…
…

…
…

6,5
13

7
14

…
…

…
…

7,5
15

8
16

…
…

8,5
17

…
…

9
18

…
…

9,5
19

…
…

10
20

7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες
εμπειρίας
Μονάδες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και
άνω

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

8. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ Η ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (30 μονάδες για κάθε μήνα και έως 36 μήνες)

μήνες
εθελοντισμού
Μονάδες

1

2

3

4

5

6

7

30

60

90

120

150

180

210

8

9

10

…

…

9. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Από 0.00 έως 5.000,00 €

30 μονάδες

Από 5.000.01 έως 6.000,00 €

20 μονάδες

Από 6.000.01 έως 7.000,00 €

10 μονάδες

Από 7.000,01 €

και άνω

0 μονάδες

10. Α.μεΑ.
Με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%

30 μονάδες

Με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 50 μονάδες
11. Όσοι έχουν ολοκληρώσει εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα επανένταξης ή βρίσκονται στο στάδιο της
κοινωνικής επανένταξης.

Όσοι βρίσκονται στο στάδιο της Επανένταξης 120 μονάδες
Όσοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα επανένταξης 150 μονάδες
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Για να βαθμολογηθεί ό εθελοντισμός απαιτείται βεβαίωση (πρωτότυπη ή νομίμως επικυρωμένη)
του Φορέα από όπου να προκύπτει ο χρόνος της εθελοντικής εργασίας.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεως νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101-111 και 113,116,117

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για όλες τις περιπτώσεις ζητείται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
φορέα και βεβαίωση εργοδότη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των
κριτηρίων που βαθμολογούνται οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση νομίμως επικυρωμένα,
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.
-

Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας

-

Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η βαθμολογία.

-

Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή
επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).

-

Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την
ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να
προσκομίσουν το απαραίτητο δικαιολογητικό.

-

Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

-

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-

Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας
αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα της
μονογονεϊκής οικογένειας

-

Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικον έτους 2012,
για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011 ή
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει
φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

-

Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό
αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).

-

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο

-

Βεβαίωση Φορέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος εθελοντικής εργασίας

-

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει η
εμπειρία

-

Βεβαίωση Φορέα εγκεκριμένου Θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης (για το κριτήριο 11
του πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων)
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Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες
του Ηρακλείου, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης να γίνει στο ΚΕΠ της Ανδρόγεω του Δήμο
Ηρακλείου, στα γραφεία της Ζωοδόχου Πηγής και στις ιστοσελίδες τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Ειδική έντυπη Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
Οδός: Μικράς Ασίας Σταθμός Α.Τ. Ο.Τ.Ε.,
Νέα Αλικαρνασσός,
71601 Ηράκλειο Κρήτη
Για το Έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η ήμερα Παρασκευή 9/11/ 2012.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του
φακέλου αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης από το ΚΕΠ
της Ανδρόγεω του Δ. Ηρακλείου, το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» στην ανωτέρω
διεύθυνση και στο συνημμένο αρχείο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού γίνει επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, γίνεται κατάταξη βάσει των κριτηρίων
(όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανακοίνωση).
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους κωδικούς θέσης
που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).
2. Μεταξύ των υποψηφίων με την ίδια εντοπιότητα προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά όπου υπάρχουν (Α΄, Β΄ επικουρίας.).
3. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα (κύρια ή
επικουρικά), γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια
(χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές
οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, εθελοντισμός, εισόδημα, ΑμεΑ, κοινωνική
επανένταξη).
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα δημοσιοποιήσει και θα αναρτήσει, το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση
Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
Οδός: Μικράς Ασίας Σταθμός Α.Τ. Ο.Τ.Ε.,
Νέα Αλικαρνασσός,
71601 Ηράκλειο Κρήτη
Για το Έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ή αποστέλλεται με ΦΑΞ στο 2810 344094
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση
των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν
δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε
αποζημίωση από την αιτία αυτή.
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 είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων
είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Ηράκλειο 25/10/2012
Κέντρο Ειδικών Παιδιών «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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