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Ξυλόκαστρο 18-02-2014
Αριθ. Πρωτ. 104

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.) ύστερα από την υπ’ αριθ. 12/2013 απόφαση του Δ.Σ. (και σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23-8-2013 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’ και την αριθ. πρωτ. 12874/1570/9-4-2013 απόφαση
έγκρισης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου),
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου - εκπαιδευτικού προσωπικού, για την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο «Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου)», για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ Ειδικός
Δημιουργικής
Απασχόλησης

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

Ένας (1)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ειδικός Δημιουργικής Απασχόλησης με
ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ
με ειδίκευση στη Δημιουργική Απασχόληση
ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η
πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
παραπάνω προσόντα, η θέση θα καλυφθεί
από υποψηφίους που θα διαθέτουν πτυχίο
ελευθέρων σπουδών αναγνωρισμένης από το
κράτος σχολής ειδικότητας σχετικής με τη
Δημιουργική Απασχόληση, σχολών της
ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας και με εμπειρία ενός
έτους
τουλάχιστον
στην
αντίστοιχη
ειδικότητα.

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από την
υπογραφή της
σύμβασης έως
31-8-2014, με
δυνατότητα
παράτασης ως
τη λήξη του
προγράμματος

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
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. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα.
4. 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).
5. Σε περίπτωση ανεργίας πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν
πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου
Δήμου πρόσφατης έκδοσης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών,
εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
7. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου πρόσφατης έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός
των ανήλικων τέκνων του υποψηφίου (για την απόδειξη του κριτηρίου των ανήλικων τέκνων).
8. Για τους γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών δικαιολογητικά απόδειξης του
σχετικού κριτηρίου.
9. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.) στο Δημαρχείο Ξυλοκάστρου
(Δ/νση: Λ. Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400 - Ξυλόκαστρο, τηλ: 27433-60228) και αρμόδιοι για την
παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Δεκούσης Γεώργιος ή κ. Μανδελιάς Παναγιώτης κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο ή
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και της επιχείρησης, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη των
δημοσιεύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

