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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.

Ζ Πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο ιακβάλνληαο ππφςε:
1. ηε κε αξ.44/2017 (ΑΓΑ: Ω4ΕΜΟΛΞΡ-7ΥΞ) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
απνθαζίζζεθε ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο, δηάξθεηαο δχν (2)
κελψλ
2. ηε κε αξ.πξση. 13281 (ΑΓΑ: 6ΥΒ1ΟΡ1Τ-ΟΒ) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο
3. ηε κε αξηζ.πξση.67/28-02-2017 βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. κε ηελ νπνία
βεβαηψλεηαη ε χπαξμε αδηάζεηεο πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ
Καιακαξηάο νηθ.έηνπο 2017 ζηνπο θσδηθνχο 60.00.01 θαη 60.03.01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
ηελ πξφζιεςε δχν (2) αηφκσλ κε ηελ εηδηθφηεηα ΣΔ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΤ γηα ην ηκήκα ησλ
Βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ
αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα
(ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β).
ΠΙΝΑΚΑ Α
Κωδικός
Θέζης
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ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΣΔ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΟΤ

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ
2

ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΤΜΒΑΗ
ΓΤΟ (2) ΜΖΝΔ

ΠΙΝΑΚΑ Β
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κωδικός
Θέζης

Σίηλος ποσδών και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ειδικά) προζόνηα

101

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ΣΔΗ ή ην νκψλπκν
πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά
εηδηθφηεηα πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο
ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
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ΑΔΑ: 7ΧΣΡΟΛΞΡ-Ε86
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Ανεπικύρωηο θωηοανηίγραθο ηων δύο όψεων ηοσ αηομικού δεληίοσ ηασηόηηηας
2. Ζ ανεργία απνδεηθλχεηαη κε πρόζθαηη βεβαίωζη ηοσ ΟΑΔΓ, ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ
πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ πένηε (5) εργάζιμες ημέρες απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
3.Πιζηοποιηηικό οικογενειακής καηάζηαζης
4. Φωηοανηίγραθο ηοσ ηίηλοσ ζποσδών ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία
θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ.
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ
Οη ππνςήθηνη πξέπεη:
• Να είλαη ειηθίαο 18 έσο 65 εηψλ.
• Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα έρνπλ άδεηα
εξγαζίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ δελ έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα ρψξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
• Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο
ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.
• Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, ζηέξεζε
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε).
• Να έρνπλ εθπιεξψζεη (πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο) ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκα
απαιιαγεί απφ απηέο, θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.
• Να ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ αλ ην ακέζσο
πξνεγνχκελν δσδεθάκελν πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
αηηήζεσλ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν.
2190/1994 κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επνρηαθνχ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ,
ή φρη. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειψλνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ
θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε).
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ
Π.Γ.164/04, φπνπ πξνβιέπεηαη ειάρηζην θελφ ηξηψλ κελψλ κεηαμχ ζπκβάζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
πνπ ζπλάπηνληαη κε ηνλ ίδην εξγαδφκελν θαη ηνλ ίδην εξγνδφηε, γηα ηελ θάιπςε ηδίσλ ή παξεκθεξψλ
αλαγθψλ (άξζξν 5), ελψ ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη
ηνπο 24 κήλεο (άξζξν 6).
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Oη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξφζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
www.kedka.gr ηεο Δπηρείξεζεο ή λα ηελ παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε:Αγ.
Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα) θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο (Πιεξνθνξίεο: νινκσλίδνπ Διηζζάβεη Σει.:2310455988).
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην diavgeia.gov.gr, ζην site www.kedka.gr, ζην θαηάζηεκα ηεο
ππεξεζίαο καο (Αγ.Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα) θαη ζην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο
(Κνκλελψλ 58).
Η πρόεδρος
ηοσ Γ. ηης Κ.Δ.Γ.ΚΑ.
ΑΝΣΩΝΟΤΓΗ ΟΛΤΜΠΙΑ
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