ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος
(Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) ενδιαφέρεται να
προσλάβει, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου -µε δυνατότητα ανανέωσης-, τρεις (3)
πτυχιούχους νηπιαγωγούς ΑΕΙ και τέσσερεις (4) βρεφονηπιοκόµους ΤΕΙ, για τις ανάγκες
του Προσχολικού Κέντρου Αθήνας - Νηπιαγωγείου, που λειτουργεί στο Κ. Χαλάνδρι
(Σαρανταπόρου και Χαραυγής).
Το Ταµείο επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της µαταίωσης του διαγωνισµού, της µη
επιλογής κανενός εκ των συµµετεχόντων και της εν συνεχεία, κατά την κρίση του,
επανάληψης αυτού. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν
έχουν καµία αξίωση έναντι του Ταµείου.
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής:
2.1. Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή αντίστοιχου Τµήµατος
Προσχολικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου της
αλλοδαπής ή Πτυχίο ΑΤΕΙ Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ή
αντίστοιχου Τµήµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου της
αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που οι αναφερόµενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, οι
υποψήφιοι θα πρέπει ακόµα να προσκοµίσουν και Πράξη Αναγνώρισης από το
∆ΙΚΑΤΣΑ ή τον ∆ΟΑΤΑΠ για την ισοτιµία και αντιστοιχία των τίτλων µε τα
Τµήµατα Προσχολικής Εκπαίδευσης των Ελληνικών ΑΕΙ ή Βρεφονηπιοκοµίας /
Προσχολικής Αγωγής των Ελληνικών ΑΤΕΙ.
Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2
κατ΄ ελάχιστο), δεόντως αποδεικνυόµενη.
Καλή γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων, (β)
υπολογιστικών
φύλλων
και
(γ)
υπηρεσιών
∆ιαδικτύου,
δεόντως
αποδεικνυόµενη.
Συναφής ασφαλισµένη εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 µηνών µετά
την απόκτηση του τίτλου σπουδών, και κατά προτίµηση µέχρι 2 χρόνια.

Αποδεδειγµένες γνώσεις ή εµπειρία σχετικά µε το Μοντεσσοριανό σύστηµα
εκπαίδευσης.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσοµένων θέσεων. Το Ταµείο
επιφυλάσσεται να ελέγξει µέσω ιατρών της επιλογής του την κατάσταση της
υγείας των επιλεχθέντων.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων.

2.2. Επιθυµητά Προσόντα
Ειδικές γνώσεις συναφείς
αποδεικνυόµενες.

µε

τα

καθήκοντα

της

θέσης,

δεόντως

Συµµετοχή σε σεµινάρια σχετικά µε την προσχολική αγωγή – εκπαίδευση.
2.3. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι οι οποίοι πρέπει να
πληρούν τους ακόλουθους όρους:
Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: (α) ότι δεν
έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
(β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το
αδίκηµα παραγράφηκε, (γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό
δικαστική συµπαράσταση.
Ειδικώς οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. Οι µη
έχοντες την ελληνική ιθαγένεια άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν
πιστοποιητικό κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχο του
πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ ή πιστοποιητικό ότι δεν
υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόµιµα απαλλαγεί.
Εξαίρεση: ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
πολίτες Κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται
τέτοια υποχρέωση στη Χώρα τους.

Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια
των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό.
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
3.1.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σηµείωµα (έως δύο σελίδες)
έως την 27/04/2016 (ώρα Ελλάδος 12:00) µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στη διεύθυνση atpsyte@icap.gr. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί
µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσµως δεν θα
ληφθούν υπόψη. Η επιλογή θα γίνει από το ΑΤΠΣΥΤΕ το οποίο θα συνεργαστεί
µε την εταιρεία ICAP Advisory Α.Ε. κατά την προκαταρκτική φάση της επιλογής
των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν επικρατέστεροι θα κληθούν να
αποστείλουν σε ηλεκτρονική µορφή τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλους
σπουδών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισµένης
προϋπηρεσίας κ.λπ.) προς έλεγχο και ακολούθως θα κληθούν σε συνέντευξη
κατά την οποία θα αξιολογηθούν, µεταξύ άλλων, η κατάρτιση, οι ικανότητες, τα
τυχόν πρόσθετα προσόντα, η εργασιακή προϋπηρεσία καθώς και η συνολική
εικόνα και προσωπικότητά τους. Το ΑΤΠΣΥΤΕ και η εταιρεία ICAP Advisory Α.Ε.
θα πραγµατοποιήσουν επεξεργασία των στοιχείων των υποψηφίων αποκλειστικά
για τους σκοπούς της παρούσας Προκήρυξης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 10 και 11 του ν.2472/97. Τα εν λόγω στοιχεία ουδέποτε θα
διατεθούν, κοινοποιηθούν ή ανακοινωθούν σε τρίτους. Για περαιτέρω
διευκρινήσεις µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο της ICAP Advisory
Α.Ε 210-7200175.

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά που ενδεχοµένως θα
προκύψει από την παρούσα προκήρυξη και τις συµβάσεις που θα συναφθούν
δυνάµει αυτής, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.
Αθήνα,

29/03/2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΑΤΠΣΥΤΕ

