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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για τη λειτουργία του παραχωρηθέντος στο Δήμο χώρου των Λιπασμάτων.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στα πλαίσια
της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με τον Δήμο ΚερατσινίουΔραπετσώνας, για την επιτήρηση και λειτουργία του παραχωρηθέντος χώρου της
περιοχής των Λιπασμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη — συνολικά δεκαεννέα (19)
ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, των κάτωθι ειδικοτήτων ως εξής:

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) μηνών
Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Εργάτες
οικοδόμοι

3

Προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών
Ειδικότητα
Μπουφετζήδες ΔΕ

Αριθμός ατόμων
4

Προσόντα
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος Τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και

αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
μηνών.
Νυχτοφύλακες ΥΕ

6

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Καθαριστέςκαθαρίστριες ΥΕ

2

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Εργάτης/-τρια
Γενικών
καθηκόντων ΥΕ

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Υδραυλικό
αποχέτευσης ΔΕ

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
a) Αδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη
υδραυλικού
τουλάχιστον
Α'
τάξης
ειδικότητας
ή
άδεια
Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. 1
β) (Ι) ομώνυμος ή αντίστοιχος Τίτλος ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ()ΑΕΔ
του N. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος Τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος
ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας-, ότι η
ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

a) Αδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη
υδραυλικού τουλάχιστον Α ' Τάξης
ειδικότητας Ιης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ.
β) () ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος
Τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και
αντίστοιχος Τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε Τίτλος
αναγνωρισμένης
κατώτερης
τεχνικής
σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό
την προυπόθεση ότι ο υποψήφιος
υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η
ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Αδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη
υδραυλικού τουλάχιστον Α • τάξης
ειδικότητας Ιης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. 1
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξί0Ι) γυμνασίου ή για υποψηφίους
ποι) έχουν αποφοιτήσει μέ"/ΦΙ και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη
υδραυλικού
τουλάχιστον
Α'
τάξης
ειδικότητας I ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη
υδραυλικού του π.δ. Ι
β) Απολυτήριος Τίτλος τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής τοι) Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης τοι) άρθρου I του Ν.
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας (*).

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία
αντικατέστησαν βάσει του π.δ Ι 12/2012,
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια και η
ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν
να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της
αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν
λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου
να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω
άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ
Διοικητικοί
υπάλληλοι ΠΕ

2

Πτυχίο
Ανώτατου
Εκπαιδευτικού
ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου
αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου της
αλλοδαπής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. Να έχουν την υγεία και τη
φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων-εφόσον
επιλεγούν- των ειδικοτήτων που είναι υποψήφιοι.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:
1.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή
διαβατηρίου & άδειας εργασίας (σε περίπτωση αλλοδαπού).
2.
Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή
τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική
γλώσσα.
3.

Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.

4.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κερατσινίου-Δραπετσώνας –
Πάρκο Ανδέα Παπανδρέου (Σελεπίτσαρι) από την Τρίτη 21/11/2017 έως και Δευτέρα
27/11/2017 και ώρες 09.00π.μ - 20:00μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 6932541822, 6940841655.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

