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Προκήρυξη 18 θέσεων Ανέργων Παιδαγωγών (ΠΕ 60-70). 
 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε  προκηρύσσει 
την πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων Ανέργων Παιδαγωγών (ΠΕ 60-70),Νηπιαγωγών 
– Δασκάλων, ωρομισθίων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, χρονικής 
διάρκειας έως 3 μηνών, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των τμημάτων 
θερινής φύλαξης παιδιών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 31 Μαΐου έως 06 Ιουνίου 
2018 στο πρώην Δημαρχείο Ελευθερίου Κορδελιού, οδός Εθν. Αντίστασης 56, 3ος 
όροφος. Τηλ.:2310767659 κατά τις ώρες 09:30 π.μ – 13:00 μ.μ . 
 
 
Αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε  βάσει της υπ΄ 
αριθμόν  67/2018 απόφασης του Δ.Σ καθώς και μετά της υπ΄ αριθμ. Πρωτ  
18058/04-05-2018 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών που μας 
κοινοποιήθηκε με το 22707/18-05-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, για την 
απασχόληση δεκαοκτώ (18) ανέργων, καλεί όσους επιθυμούν να εργασθούν ως 
ωρομίσθιοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής 
διάρκειας έως τριών (3) μηνών για το έτος 2018 και για το χρονικό διάστημα μεταξύ 
20 Ιουνίου 2018 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις  ειδικότητες ΠΕ60 
ΚΑΙ ΠΕ70, Νηπιαγωγών - Δασκάλων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 
τμημάτων θερινής φύλαξης Παιδιών – Νηπίων, που: 
α) στη σχολική περίοδο 2018-2019 θα εισαχθούν στο Δημοτικό Σχολείο, 

β) είναι μαθητές του Δημοτικού και 

γ) στη σχολική περίοδο 2017-2018 αποφοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο. 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΤΟΜΩΝ 

Διάρκεια 

Παιδαγωγοί   
ΠΕ (60-70) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
(ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ) 

 
18 

 
Έως 3 
Μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ   18 Έως 3 
Μήνες 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση 
2. Βιογραφικό Σημείωμα  
3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών – Παιδαγωγών (ΠΕ 60-70). 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
5. Αντίγραφο Α.Τ. 
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται : 
 Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή νόμιμη 

απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα 
ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που 
προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. 

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη  
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν 
επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής , καθώς και εάν εκκρεμεί 
εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

7. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας  
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα (τελευταίο) . 
9. Πιστοποιητικό υγείας.   

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων  
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 31 Μαΐου έως 06 Ιουνίου 
2018  στο πρώην Δημαρχείο Ελευθερίου Κορδελιού, οδός Εθν. Αντίστασης 56, 3ος 
όροφος. Τηλ.:2310767659 κατά τις ώρες 09:30 π.μ – 13:00 μ.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν, τα  προαναφερόμενα δικαιολογητικά,  
αυτοπροσώπως τις παραπάνω ημέρες και ώρες .   
Περίληψη της παρούσας  δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης , και η 
προκήρυξη  αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε , στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δημαρχείου του  Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (www. Kordelio-evosmos.gr) 
 
Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάσει τον παρακάτω πίνακα: 

1 

 
Κοινωνικά και 
Οικογενειακά 

κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση 
(μονογονεϊκές οικογένειες,  
πολύτεκνοι, έγγαμοι κλπ.)  

40% 

2 
Οικονομικά 

κριτήρια 
Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου 

έτους.  
40% 

3 
 

Ανεργία 
 

Χρόνος ανεργίας – μακροχρόνια  20% 

 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε , στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου του  Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού – 
Ευόσμου (www. Kordelio-evosmos.gr) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία (5) πέντε ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την ημερομηνία 
ανάρτησης των αποτελεσμάτων . 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από την 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
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