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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

Ο Γήκνο Καιακαξηάο θαη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο (Κ.Δ.Γ.ΚΑ) 
ζπλεξγάδνληαη γηα ην πξόγξακκα ηεο Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο καζεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ ζεξηλώλ δηαθνπώλ ησλ ζρνιείσλ έηνπο 2015. 
 
Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο (Κ.Δ.Γ.ΚΑ.) ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 
131/2015 ηνπ Γ.Σ. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. πξόθεηηαη λα πξνζιάβεη δεθαηξία (13) άηνκα ησλ παξαθάησ 
εηδηθνηήησλ: Πέληε (5) δάζθαινη ΠΔ, δύν (2) λεπηαγσγνί ΠΔ, ηξείο (3) γπκλαζηέο ΠΔ θαη ηξείο 
(3) εηθαζηηθνί ΠΔ ή ΓΔ, κε δηάξθεηα ζύκβαζεο από ηελ Γεπηέξα 06/07/2015 έσο ηελ 
Παξαζθεπή 04/09/2015, γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο παηδηώλ 
εξγαδόκελσλ νηθνγελεηώλ, θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ηνπ 2015 ζηνπο ρώξνπο ησλ ηξηώλ 
δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, ζην 1ν Γεκνηηθό ζηελ Τ.Οηθνλνκίδε 52, ζην 11ν 
Γεκνηηθό ζηε Φηιειιήλσλ 9 θαη ζην 10ν Γεκνηηθό ζηελ Βξπνύισλ 51 θαζώο θαη ζην 10ν 
Νεπηαγσγείν ζηελ νδό Ισαθείκ Γ΄46 
 
Τα παξαπάλσ ηκήκαηα ζα ιεηηνπξγνύλ θαζεκεξηλά Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη θαηά ηηο 
ώξεο 7.00 έσο 16.00, γηα παηδηά ειηθίαο από 6 έσο 12 εηώλ, καζεηέο – καζήηξηεο ησλ 
δεκνηηθώλ ζρνιεηώλ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, θαζώο θαη γηα παηδηά πνπ θνηηνύζαλ ζην 
λεπηαγσγείν.  
 
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο από ηελ νδό Αγίνπ Νηθνιάνπ & 
Μηθξνπιέα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 09.00-14.00 ηει.επηθνηλσλίαο 
2310455988, ππεύζπλε ε ππάιιεινο Σνινκσλίδνπ Διηζζάβεη. 
 
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία 
πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο. 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε λα ηελ ππνβάινπλ, είηε 
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, ζηα γξαθεία ηεο 
ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Αγ.Νηθνιάνπ-Μηθξνπιέα, Καιακαξηά-
Θεζζαινλίθεο η.θ.55132 απεπζύλνληάο ηελ ζηελ γξακκαηεία ππόςηλ θαο Σνινκσλίδνπ 
Διηζζάβεη (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310455988). 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ Κ.Ε.Δ.ΚΑ.                              

                 

           ΑΝΣΩΝΟΤΔΗ ΟΛΤΜΠΙΑ       
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