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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Πετρούπολη 27/5/2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

Αρ.Πρωτ.137

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ύστερα από την υπ’
αριθ. 17/2011 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009), με τις οποίες
εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας
για κατεπείγουσες ανάγκες.
Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο
(2) μηνών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προσληφθεί για την
κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των δράσεων καλοκαιρινών
παιδότοπων και των αθλητικών δραστηριοτήτων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες,
με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
(ΔΑΣΚΑΛΟΙ)
ΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
6

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος
δημοτικής εκπαίδευσης Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ)
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
τίτλος της αλλοδαπής με
αναγνώριση κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
παιδαγωγού για άτομα ηλικίας
από 6-12 ετών.

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δύο (2)
μήνες

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ)
ΠΕ

17

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής

Δύο (2)
μήνες

ΕΠΟΠΤΕΣ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ)
ΠΕ

4

Πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος
δημοτικής εκπαίδευσης Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ)
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή
τίτλος της αλλοδαπής με
αναγνώριση κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
παιδαγωγού για άτομα ηλικίας
από 6-12 ετών ή Πτυχιούχοι
Φυσικής Αγωγής

Δύο (2)
μήνες

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ)

3

Πτυχιούχοι Σχολής Καλών Τεχνών Δύο (2)
ή
μήνες
Αντίστοιχων ΙΕΚ ή Σχολών
ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 εως 60 ετών.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
4. Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας ( όπου απαιτείται)
5. Αποδεικτικό γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστεί (όπου απαιτείται)
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1
του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης
(έναρξη και λήξη).
7. Βεβαίωση κατοικίας ( η οποία αποδεικνύεται με πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ .
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης
(Δ/νση: Δωδεκαννήσου 78 και Κρήτης τηλ: 210-5063661) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ.
Καρεκλά Αικατερίνη καθημερινά από 9.00 π.μ έως 1.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν
την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πετρούπολης και της Δημοτικής επιχείρησης.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα καταρτιστεί από την Επιτροπή προσλήψεων της
Δημοτικής Επιχείρησης (όπως αυτή συστήθηκε με την 15/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής
Επιχείρησης και την 211/2011 απόφαση Δημάρχου) με βάση την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα,
(που προτείνει το ΑΣΕΠ):
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

Εντοπιότητα.

150

2

Ανεργία

50 (ανά εξάμηνο) μέχρι 8
συνολικά

3

Εμπειρία

Α. Για τους πρώτους
δώδεκα μήνες 5 μόρια
Β. Για τους επόμενους
δώδεκα μήνες 8 μόρια
Γ. Για τους επόμενους
δώδεκα μήνες 9 μόρια

Σημείωση. Στις ειδικότητες που θα προσληφθούν για την πραγματοποίηση των δράσεων
των καλοκαιρινών παιδότοπων και των αθλητικών δραστηριοτήτων η σύμβαση θα προσαρμοστεί
ανάλογα και θα έχει ισχύ μέχρι την λήξη των δράσεων (λιγότερο των 2 μηνών).
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ

