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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29.7.2015 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και
προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
Το υπ’ αριθµ. 12115/3.8.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης προς το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου» µε θέµα
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου µε κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
Το Π.∆. 182/2001 (ΦΕΚ 149/Α΄/5.7.2001) µεταφοράς των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού
Ταµείου νοµού Ηρακλείου που αφορούν το ∆ήµο Χερσονήσου στο ∆ήµο αυτό, και
σύστασης Ν.Π.∆.∆. το οποίο θα φέρει την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Χερσονήσου».
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου
(ΦΕΚ 1534/Β΄/7.11.2005) και την υπ’ αριθµ. 1252/6.11.2015 βεβαίωση Προέδρου περί
κενών θέσεων
Την υπ’ αριθµ. 1251/6.11.2015 βεβαίωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Χερσονήσου περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού.
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Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆ «∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Χερσονήσου», που εδρεύει στον ∆ήµο Χερσονήσου, 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)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων
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Ν.Π.∆.∆ «∆ηµοτικό
Λιµενικό
Ταµείο Χερσονήσου»

∆ήµος
Χερσονήσου

ΤΕ ∆ιοικητικού
Λογιστικού (Αµιγώς
Λογιστικού Κλάδου)

8 µήνες

1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων εκτάκτου
προσωπικού» του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έκδοση
της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση
της προθεσµίας αυτής οι συµβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός θέσης

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης
Κοινωνικών- Συνεταιριστικών 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.
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Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας
κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
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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: ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου (Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου
Χερσονήσου),
Aγίας Παρασκευής & Nαυάρχου Νεάρχου 1, Λιµάνι Χερσονήσου
ΤΚ:70014, απευθύνοντάς την υπόψιν κας Μανουσάκη Νυµφοδώρας (τηλ.
επικοινωνίας: 2897029202).
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 Χερσονήσου, 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.
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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