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                                                                                                                             Καιακαξηά 6/10/14 
                                                                                                                                       Αξηζκ.Πξση.: 1573 

 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
 
H ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ.πξση. 8590/25-08-
2014 ΓΗΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/137/19318/22-08-2014 εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ αξζ.2 παξ.1 ηεο 
αξηζκ 33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280 Α΄ ) θαη ιακβάλνληαο ππόςε:  
1) ηελ ππ’ αξηζκ. 118/2014  απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο  
2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/1980 θαζώο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο όπσο ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα  
3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994 όπσο ηζρύεη θαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009  
4) ηελ  πξάμε 103/1-4-2014 VII Σκήκα Κιηκάθην Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ 
 
αλαθνηλώλεη ηελ πξόζιεςε ελόο (1) αηόκνπ κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ ΠΔ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΟΤ γηα ην 
ηκήκα Κ.Γ.Α.Π.-ΜΔ.Α. πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο γηα ην έηνο 2014-2015 ηεο 
επηρνξεγνύκελεο δξάζεο από ην ΔΠΑ γηα ην Πξόγξακκα «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο & 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κε ηα ηππηθά θαη 
εηδηθά πξνζόληα θαζώο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
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 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ   

Κσδηθόο 
Θέζεο 

Σίηινο πνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & εηδηθά) πξνζόληα 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Πηπρίν Α.Δ.Η. Δηδηθήο Αγσγήο ή Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο κε εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή 
αγσγή, ή αληίζηνηρν αλαγλσξηζκέλν σο ηζόηηκν ηίηιν ηνπ εμσηεξηθνύ. Σνπιάρηζηνλ 3εηή 
εθπαηδεπηηθή/επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε παηδηά κε αλαπεξίεο θαη δηάρπηεο 
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο.  



 ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 
Μεηαπηπρηαθό δίπισκα ζε ζπλαθέο γλσζηηθό αληηθείκελν. Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. 
Γλώζε μέλσλ γισζζώλ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

 

  1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο) 

κήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 θαη άλσ 

κνλάδεο 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 
 

        2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 

αξηζκόο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

κνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      *αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα     
 

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)  

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 

κνλάδεο 30 60 110 
 

        5. ή 6. ΓΟΝΔΑ Η΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)  

αξηζκόο ηέθλσλ 1 2 3 4 5 …. 

κνλάδεο 50 100 150 200 250 …. 

 

        7. ΒΑΘΜΟ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ  (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20) 

θαηεγνξίεο  ΠΔ & ΣΔ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

θαηεγνξία ΓΔ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

κνλάδεο 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 
 

        8. ΔΜΠΔΙΡΙΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

κήλεο εκπεηξίαο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 θαη άλσ 

κνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 
 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο 
εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
 
Αλεπηθύξσην θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο  
 
1. Ζ αλεξγία απνδεηθλύεηαη κε πξόζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ, ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ 
πξέπεη λα απέρεη πεξηζζόηεξν από πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.  
 
2 ή 3. Οη πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ νηθνγελεηώλ:  
Πηζηνπνηεηηθό πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο ζπκκεηνρήο) Γήκνπ ζην νπνίν λα βεβαηώλεηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε ή αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπόκελν από πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο 
πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.) ζε ηζρύ. Αξθεί ε πξνζθόκηζε ηνπ ελόο εθ ησλ δύν 
πηζηνπνηεηηθώλ, εθόζνλ από απηό απνδεηθλύεηαη αλακθίβνια ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα. Δπηπιένλ, 
νη πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιύηεθλσλ νηθνγελεηώλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλε δήισζε 
θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο δελ 
έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο 
ηδηόηεηαο.  
 



4. Πηζηνπνηεηηθό δήκνπ ή αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη παιαηόηεξεο ησλ δύν 
κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο), από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ν αξηζκόο 
ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ (γηα ηελ απόδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ).  
 
5 ή 6. Έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 
 
7. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκόο, ε εκεξνκελία 
θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ.  
 
8. Απόδεημεο εκπεηξίαο:  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

Ωο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε 
εξγαζίαο ή ζύκβαζε έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο.     

ΚΩΓΗΚΟ ΘΔΔΩΝ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 
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Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 
κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

 
(1) Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα: 
• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.  
• Υσξηζηή από ηελ αίηεζε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ 
νπνία λα δειώλνληαη επαθξηβώο ν ρξόλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν. Σν 
είδνο ηεο εκπεηξίαο είλαη δπλαηό λα πξνθύπηεη θαη από ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα.  
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα 
θαη ηεο ππεύζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα από 
ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.  
(2) Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:  
• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.  
• Τπεύζπλε δήισζε, ρσξηζηή από ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, όηη πξαγκαηνπνίεζε 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο θαη  
• Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζύκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ θαιύπηνπλ 
ελδεηθηηθώο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκόζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. 
 
ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ:  
Ωο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ λννύληαη: Οη Τπεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Η.Γ. ηνπ δεκόζηνπ 
ηνκέα, νη Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ θαζώο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα ησλ Ο.Σ.Α., όπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ.3812/2009 (όπσο ηζρύεη).  
 
Χο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκόζην Σνκέα, ζεσξείηαη επίζεο:  
• Ζ απαζρόιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο.  
• Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ.  
• Ζ απαζρόιεζε κε ύκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  
 
Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή: 
Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 
απαηηνύληαη από ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη:  



(1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή:  
• Βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο θαη ην είδνο 
ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 
• Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, είηε πξόθεηηαη γηα ακηγώο θξαηηθή ή ακηγώο  
ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε.  
(2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε ππνρξεσηηθή:  
• Βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξόλνο θαη ην είδνο 
ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
• Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη 
επαθξηβώο ν ρξόλνο απαζρόιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ 
πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη πεξί λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη 
• Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε όηη ε αζθάιηζε γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία 
ηνπ θξάηνπο ηνύηνπ.  
(3) Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο, 
κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ θνξέα.  
 
 
 
 
 
 
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη : 
• Να είλαη ειηθίαο 18 έσο 65 εηώλ.  
• Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα έρνπλ άδεηα 
εξγαζίαο από ηελ αξκόδηα αξρή, εθόζνλ δελ έρνπλ ηελ ππεθνόηεηα ρώξαο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο.  
• Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο 
ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ.  
• Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, ζηέξεζε 
πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε).  
• Να έρνπλ εθπιεξώζεη (πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο) ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ λόκηκα 
απαιιαγεί από απηέο, θαηά ην δίθαην ηεο ρώξαο από ηελ νπνία πξνέξρνληαη.  
• Να ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο 
πξνεγνύκελν δσδεθάκελν πνπ ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
αηηήζεσλ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 
2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, 
ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειώλνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ 
θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε).  
 
Σν πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιεθζεί ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ.164/04, 
όπνπ πξνβιέπεηαη ειάρηζην θελό ηξηώλ κελώλ κεηαμύ ζπκβάζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ 
ζπλάπηνληαη κε ηνλ ίδην εξγαδόκελν θαη ηνλ ίδην εξγνδόηε, γηα ηελ θάιπςε ηδίσλ ή παξεκθεξώλ 
αλαγθώλ (άξζξν 5), ελώ ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 
ηνπο 24 κήλεο (άξζξν 6). 
 
 
 
  

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζην εμσηεξηθό, ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεύνληαη εθηόο από ηα πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ θαη από επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα (για τον τρόπο επικύρωσης) 
 



ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ  
Oη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξόζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

www.kedka.gr ηεο Δπηρείξεζεο ή λα ηελ παξαιάβνπλ από ηα γξαθεία ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε:Αγ. 

Νηθνιάνπ – Μηθξνπιέα ) θαζεκεξηλά από 08.00 π.κ έσο 14.00 κ.κ.  

 

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 

ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο.  

 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
Ζ παξνύζα 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 
(Κνκλελώλ 58). 
 

Η  πξόεδξνο  

ηνπ Γ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. 

 

ΦΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΑΙΑ 

 

http://www.kedka.gr/
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