
                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος, 15/09/2017 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 728
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ -
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση  ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, 
συνολικά  δύο  (2)  ατόμων  για  την  υλοποίηση  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ» του  Δημοτικού 
Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου, που εδρεύει 
στο Δήμο Λέρου, 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/ 

Έδρα 
απασχόλησης

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Δημοτικός Οργανισμός 
Παιδικών Σταθμών - 

Αθλητισμού - 
Πολιτισμού Λέρου 
(για το Δημοτικό 

Παιδικό Σταθμό Λέρου)

Δήμος Λέρου ΠΕ Νηπιαγωγών

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως

 31-8-2018, 
με δυνατότητα 
ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράμματος

2

ΑΔΑ: ΩΨΚΝΟΚΒΣ-87Β



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην  Προσχολική  Ηλικία  ή  Επιστημών Προσχολικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  ή 
Επιστημών  της  Εκπαίδευσης  στην  Προσχολική  Ηλικία  ή  Επιστημών  της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών 
ή  Επιστημών  της  Προσχολικής  Αγωγής  και  του  Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού  ή 
Παιδαγωγού  Προσχολικής  Εκπαίδευσης  ή  Ειδικής  Αγωγής  με  κατευθύνσεις:  α) 
Νηπιαγωγού  είτε  β)  Παιδαγωγού  Προσχολικής  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.6 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: Δημοτικός  Οργανισμός  Παιδικών  Σταθμών  –  Αθλητισμού  – 
Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου), Λακκί (Ποσειδώνειο), Τ.Κ.85400, 
ΛΕΡΟΣ,  υπόψη  κυρίας  Συριδάκη  Ευαγγελίας  (τηλ.  επικοινωνίας: 
2247026160).
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, στα παραρτήματα αυτής 
και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λέρου, 
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 
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(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή:  Κεντρική  σελίδα àΠολίτες  à Έντυπα-
ΔιαδικασίεςàΔιαγωνισμών φορέωνà Ορ. Χρόνου 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  à 
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα 
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα 
μέσω  της  διαδρομής:  ΠολίτεςàΈντυπα  -  Διαδικασίες  à Διαγωνισμών 
Φορέων àΟρ. Χρόνου (ΣΟΧ).

                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ

                                                                   ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
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