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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2016 

 
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» 
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Την πρόσληψη  ενός /μίας  (1) υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο 
Ξηρομέρου »  που εδρεύει στον Αστακό , για την  δομή  του  Παιδικού  Σταθμού  Αστακού  και 
συγκεκριμένα την εξής ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 
υπαλλήλ

ων 

201 

Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

(Για τη στελέχωση της 
δομής Αστακού) 

ΑΣΤΑΚΟΣ  

ΠΕ 
 Νηπιαγωγών 

 
 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης έως 
 31-8-2017, 

με δυνατότητα 
παράτασης σε 

περίπτωση 
συνέχισης του 
προγράμματος 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

201 

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 των ανωτέρω ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 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: ΝΠΔΔ «Πολιτισμός Πειβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο 
Ξηρομέρου» , Αστακός Αιτωλοακαρνανίας , Τ.Κ. 30006, απευθύνοντας την υπόψιν 
κ. Πανταζή Πανωραίας  (τηλ. επικοινωνίας: 2646360527).  
 
 
 
 
 



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 Ξηρομέρου, εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, 
αρχίζει από την  05.12.2016    επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις 
ανωτέρω  εφημερίδες και  λήγει την  14.12.2016. 
 
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 à Διαγωνισμών 
Φορέων à 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 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: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ). 
 
 
Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 2/2016  (ΑΔΑ 634ΑΟΚΡ9-ΙΜΟ)  
 
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση – Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ4 
 
Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση 
έκδοσης «23-8-2016» 
 

 
                                                         
                                                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                                                                     ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


