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ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ              Χίος , Ηµεροµηνία: 02/04/2015 
        Αριθµ. Πρωτοκ. : 735 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
 

 Πρόσληψης µιας( 1 )  θέσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου  του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

Πολιτισµού, Αθλητισµού και Παιδείας, που εδρεύει στη Χίο. 
         Έχοντας υπόψη: 

1) Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. 
2) Την υπ' αριθµ. 51203/24-12-2014 Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών µε θέµα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου( µε αντίτιµο). 

3) Την υπ΄ αριθµ. 50191/19-12-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών 
και Οικονοµικών. 

4) Την υπ΄ αριθµ. 17/2015 απόφαση ∆.Σ. του ΝΠ∆∆. 
5) Την υπ΄ αριθµ17142/12-03-2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 
6) την 3559/1-4-2015 εγκριτική απόφαση του ΑΣΕΠ. 
7) Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας(ΦΕΚ 3140Β/30-10-2011) και (ΦΕΚ 

761Β/6-5-2011) συγχώνευσης των ΝΠ∆∆ και σύστασης νέου ΝΠ∆∆ στο 
∆ήµο Χίου µε την Επωνυµία «ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης, Πολιτισµού,   Αθλητισµού και Παιδείας».        

 
Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ 

 
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 
ενός  (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ∆∆ που 
εδρεύει στη Χίο, 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): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 
σύµβαση

ς 

Αριθµός 
ατόµων 

      

102 

ΝΠ∆∆ 
Κοινωνικής 

Προστασίας και 
Αλληλεγγύης 
Πολιτισµού 

Αθλητισµού και 
Παιδείας 

Χίος 
ΥΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Από την 
υπογραφ

ή της 
σύµβαση
ς έως και  
31-7-2015 

1 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι 
κατατάσσονται στους πίνακες µε την εξής σειρά: 

− Για την θέση µε κωδικό: 102 
(1) Προηγούνται οι δηµότες Χίου.  
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

  

102 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ.2 του 
Ν.2527/97). 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας µας , 
οδός Μιχάλων αριθ. 7 και ειδικότερα στην υπηρεσία Προσωπικού,  (αρµόδιος κ Σοφία 
Πουλερέ) εντός  προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της 
τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού  καταστήµατος, 
εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες      
(§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).  
                                                                                                       Για το ΝΠ∆∆ 

     Ο Πρόεδρος 
 

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ   ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
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