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ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΣ Ι Α  

ΠΕΡΙ Υ. ΚΕΝΣΡΙΚΗ  Μ ΑΚΕΔ ΟΝΙ Α  

ΝΟΜ Ο ΠΙ ΕΡΙ Α  

ΔΗΜΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΨΨΥΥΕΕΛΛΗΗ  

ΕΕΠΠΙΙΦΦΕΕΙΙΡΡΗΗΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΣΣΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗ 

Κατερίνη: 17.01.2020 

Αριθμ. Πρωτ: 113 

Σαχ. Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου 1 

Σ.Κ.: 601 33 Κατερίνη 

: 2351037000 

FAX: 2351037000 

: info@dedak.gr  
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΚΕΔΗΚ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΥΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Σις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

3. Σις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΥΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

4. Σις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 (ΥΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

5. Σις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΥΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «υλλογικές 

Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου 

χρόνου και άλλες διατάξεις». 

6. Σην αριθμ. 6/2020 απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ περί  «ΈΈγγκκρριισσηηςς  

ππρρόόσσλληηψψηηςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι  κκααθθοορριισσμμόόςς  εειιδδιικκοοττήήττωωνν  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  

σσυυγγχχρρηημμααττοοδδοοττοούύμμεεννοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ««ΕΕννααρρμμόόννιισσηη  ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  κκααιι  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  

ΖΖωωήήςς»»,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  220066  ππααρρ..  11  ττοουυ  νν..  33558844//0077» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΨΝΕΙ 

Σην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) 

μηνών, συνολικά  (6) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης , ανά ειδικότητα ως εξής:  

mailto:info@dedak.gr
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Α/Α 
ΚΨΔΙΚΟ 

ΘΕΗ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ 

1 101 ΤΕ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 3 

2 102 ΤΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 

3 103 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΥΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 

ΤΝΟΛΟ 6 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΧΗ 

ΠΙΝΑΚΑ : ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Σίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997). 

102 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997). 

103 

 

 

 

 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-

Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής 

Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Υρο-

ντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Υροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντί-

στοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  

Σεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή  Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σεχνικής Επαγγελματικής χολής δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

 

 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των κα-

θηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ - ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (1ος όροφος), τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Υωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Βασικό τίτλο σπουδών. 

3. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

4. Τπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 
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ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχεί-

ρησης.  

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και τις 22 Ιανουα-

ρίου 2020. 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ  

α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΕΠ και των κρι-

τηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΕΠ).  

β) Σο προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, 

δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολο-

γίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβα-

σης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του 

Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.  

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου 

είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  

  

  

  

  

ΦΦρριισσττοοφφοορρίίδδηηςς  ττααύύρροοςς  

 

 

 
 


