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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ  (ΠΕ60) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 
 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.) σε εκτέλεση της υπ΄ 
αριθμόν 238/2019  απόφασης του Δ.Σ της καθώς και της ένταξης της δομής ΚΔΑΠ 
Ελευθερίου –Κορδελιού στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής » του Επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014-2020 προκηρύσσει μια 
θέση Νηπιαγωγού (ΠΕ60) και καλεί όσους επιθυμούν να απασχοληθούν με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 10 μηνών για την περίοδο 
2019-2020 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.   
 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΤΟΜΩΝ 

Διάρκεια 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ60)     
1 

 
10 Μήνες 

 
 
Σχετικά με τους μήνες εργασίας επισημαίνεται πως η διάρκεια που αναφέρεται είναι η μέγιστη 
και μπορεί να μεταβληθεί με τις ανάγκες που επικρατούν στην επιχείρηση 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Αίτηση 
2. Βιογραφικό Σημείωμα  
3. Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο) 
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας . 

Ως προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αντίστοιχες 
με το αντικείμενο θέσεις.  
      5.Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα. 

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για (έγγαμους) ή το πιστοποιητικό  γέννησης  
( για άγαμους ). 
7.Πιστοποιητικό Εντοπιότητας. 
8.Αντίγραφο Α.Τ. 
9.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  

10.Βεβαίωση χρόνου ανεργίας  
11.Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2018  
12.Πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται για τις αντίστοιχες θέσεις  
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Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρώην Δημαρχείο Ελευθερίου 
Κορδελιού, οδός Εθν. Αντίστασης 56, 3

ος
 όροφος. Τηλ.:2310767659 κατά τις ώρες 10:00 π.μ 

– 13:00 μ.μ. , από _Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019_ έως και Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν, τα  προαναφερόμενα δικαιολογητικά,  
αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση αδυναμίας με εξουσιοδότηση .  
Η παρούσα αναρτάται στη Διαύγεια. Περίληψη της παρούσας  δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες 
της Θεσσαλονίκης . 
Επίσης η προκήρυξη αναρτάται στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δημαρχείου του  Δήμου 
Κορδελιού-Ευόσμου και του κτηρίου Εθνικής Αντιστάσεως 56 & Ανδρέα Παπανδρέου – 
Κορδελιό καθώς  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (www. Kordelio-
evosmos.gr) 

 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει βάσει του παρακάτω πίνακα: 

1 
 

Εντοπιότητα 
 

Δημότης Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

Σύμφωνα με την 
μοριοδότηση που 

προβλέπεται από  το 
Ν.2190 άρθρο 21 

όπως  έχει 
τροποποιηθεί. 

  

2 
Γνώση του 

αντικειμένου  
Πτυχίο Πανεπιστημίου  ειδικότητας 

Νηπιαγωγών (ΠΕ60) 

3 

 
Εμπειρία και 

γνώση 
 

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο της 
ειδικότητας  ( Αντίστοιχα ένσημα ή 

συμβάσεις ) 

4 
Κοινωνικά και 
Οικογενειακά 

κριτήρια 

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

5 Ανεργία Βεβαίωση χρόνου ανεργίας  

 

Σημείωση : σε περίπτωση ισοβαθμίας βασικό κριτήριο θα είναι το εισόδημα (Εκκαθαριστικό 

Σημείωμα). 

Πίνακες προσωρινής και τελικής κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στη Διαύγεια, 

στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου Εθνικής Αντιστάσεως 56 & Ανδρέα Παπανδρέου – 

Κορδελιό , στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) 

πέντε ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την ημερομηνία ανάρτησης 

των προσωρινών αποτελεσμάτων. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από την επιτροπή 

αξιολόγησης που έχει ορισθεί. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ  
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