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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕ ΚΔΒΜ ΙΙ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ.
524/1980 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως ισχύει.
Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου –
Δραπετσώνας, «Προοπτική» λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 3812/2009,
σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α'
Β' και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι
για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.
3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α').
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015
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7. Την με Α.Π. 62999/16691 24-8-2020 Εισηγητική Έκθεση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με
την οποία συναινεί για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (78 ατόμων) με αντίτιμο.
8. Την Α.Π. 65186/6-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΕΞ46ΜΤΛ6-ΘΝΚ) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίνει την πρόσληψη
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(με αντίτιμο)
9. Το με Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων
του ν. 3812/09 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
10. Τον κανονισμό προσωπικού της Επιχείρησης (Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου της 5/4/2016).
11. Την με Α.Π. 62/4-8-2020 βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων.
12. Την από 31/7/2020 απόφαση ΔΣ του ΚΔΒΜ ΙΙ, για ανακοίνωση –
προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
1. Προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –
επιμορφωτικών τμημάτων του, στην περιοχή του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας, κατά την περίοδο 2020-2021, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, ένα (1)
Χειριστή Η/Υ διαχείρισης καλλιτεχνικών τμημάτων.

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

1.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕ
Χείριστες
Η/Υ
διαχείρισης καλλιτεχνικών
τμημάτων.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΙΔΟΧ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Μέχρι 8 μήνες και
οπωσδήποτε όχι μετά
την 30/6/2021

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
2. Χειριστής Η/Υ διαχείρισης καλλιτεχνικών τμημάτων.
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3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.
3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, και ότι: α)
δεν καταδικάστηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση( κοινή ή στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος που
έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κακούργημα
ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει
παραγραφεί, γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης , στερηθεί τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό
στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις).
5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
6. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για
τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν
προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και
τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας
οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων
των ασφαλιστικών φορέων.
3. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. Σε
περίπτωση τέκνου ΑΜΕΑ, η ανάλογη βεβαίωση ΚΕΠΑ. Για τέκνα άνω των
18 ετών, εφόσον σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών.
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5. Το τελευταίο
εισοδήματος).

εκκαθαριστικό

σημείωμα

της

εφορίας

(φόρου

Τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά μέσω συστημένης
επιστολής στο
ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου Δραπετσώνας ΑΕ ‘Προοπτική’
Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου
Θέση Σελεπίτσαρι, ΤΚ 18757
από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και για Τρεις εργάσιμες (3) ημέρες έως
και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και γενικότερα για τη
διαδικασία της ανακοίνωσης - προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 4324501 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες
και από ώρα 10 π.μ. έως 12 π.μ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική καθώς και ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΙ Προοπτική www.keker.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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