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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ (∆ΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ», ύστερα από την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (Α∆Α: ΩΕ30ΟΚ76-4ΘΛ),  η οποία επικυρώθηκε µε την υπ’αρίθµ.17542/21-03-

2016 (Α∆Α:Ω4ΖΒΟΡ1Υ-ΞΘΧ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι  θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο 

(2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 214, 238, 280 και 283  παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/7-6-2010), του άρθρου 206 του Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2007), τις διατάξεις 

του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α/28-12-2009), τις διατάξεις του 

άρθρου 14 του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του 

άρθρου 20 του Ν 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999), συνολικά µίας (1) θέσης 

προσωπικού για την εξής κατά αριθµό ατόµου, ειδικότητα, και ειδικότερα για την κάλυψη 

άµεσων αναγκών που αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ «αγκαλιά-ζω», 

• Έναν (1) ∆Ε Ο∆ΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (8ωρης απασχόλησης) 

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες 

• Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών. 

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
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3. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης για λεωφορεία ∆΄ κατηγορίας, για τη θέση 

∆Ε Οδηγού Λεωφορείων,  

4. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς επιβατών, σύµφωνα µε 

το π.δ.74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ.Α΄) 

5. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη προϋπηρεσίας & Υπεύθυνη 

∆ήλωση εµπειρίας στην οποία θα αναγράφεται το διάστηµα απασχόλησης, ο 

εργοδότης και το αντικείµενο της απασχόλησης. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆., ∆/νση: Κοινοτικό Κατάστηµα Τριλόφου, Πλατεία 

∆ηµαρχείου-Τρίλοφος, τηλ: 23923/30-214, 219, από 22/03/2016 8:00 π.µ.-15:00 µ.µ. έως 

24/03/2016 στις 12:30 µ.µ. 

 

 

                                                                               Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ν.Π.∆.∆. 

 

                                                                                    ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΜΙΧΟΥ 
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