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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου

Η Δήμος Κισσάμου Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε, ύστερα από την υπ’ αριθ. 18/2022
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με ΑΔΑ 99Ω1ΟΛ3Ω-3ΤΓ, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρ. 206 του ν. 3584/2007, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δήμου Κισσάμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά
τυπικά προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δ.Ε Ταμίων για
τις ανάγκες του
υποκ.Ελαφονησίου
και
υποκ.Γραμβούσας
Δ.Ε
Μπουφετζήδων
για τις ανάγκες του
υποκ.Ελαφονησίου
και
υποκ.Γραμβούσας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Υποκ. Ελαφ. (1)άτομα
Υποκ.Γραμβ. (1)άτομα
Σύνολο (2) ατόμων
Υποκ. Ελαφ. (1)άτομα
Υποκ.Γραμβ. (1)άτομα
Σύνολο (2) ατόμων

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

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

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έως δύο (2)
μήνες

Έως δύο(2)
μήνες

Υ.Ε Εργατών
Καθαριότητας για
τις ανάγκες
καθαριότητας
υποκ.Ελαφονησίου
και
υποκ.Γραμβούσας
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Υποκ. Ελαφ. ( 6)άτομα
Υποκ.Γραμβ. (5 )άτομα

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)

Έως δύο (2)
μήνες

Σύνολο ( 11) ατόμων

Σε περίπτωση που οι διαδικασίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ολοκληρωθούν νωρίτερα
και έχουμε ανάδειξη εργολάβου μέσω του διεθνούς ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

για

τις

΄΄Υπηρεσίες

λειτουργίας

παραλιών

Ελαφονησίου

και

Γραμβούσας/Μπάλου΄΄(Αρ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 159912), οι δίμηνες συμβάσεις θα
λυθούν αυτοδίκαια κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού ανάμεσα στην
Μονομετοχική Α.Ε και τον ανάδοχο εργολάβο, και το προσωπικό θα προσληφθεί μέσω
αυτού.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9 ν.3174/2003).
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν.
Να μην έχουν κωλύματα του άρ.16 του ν.3584/2007.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 , άρ.11
έως 17 και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα
της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του
άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να

δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή
διάρκεια της
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απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν:
α)στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koinofelisdkis@gmail.com ή β)στα γραφεία της
επιχείρησης στο Δημαρχείο Κισσάμου από την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 έως και την
Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης
στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

