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

διάρκειας

Ο Σύνδεσμος – Φο.Δ.Σ.Α Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών-
Τεμένους ύστερα από την υπ’ αριθ. 19/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών
(3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1 2 μήνες 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  (ΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

2 2 μήνες 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.    

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μαζί  με  την  αίτησή  τους  πρέπει  να  υποβάλουν  υποχρεωτικώς  τα  εξής
δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.  Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα και ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο
Σύνδεσμο εντός  του  τελευταίου  δωδεκάμηνου  βάση  της  παρ.  2   του  άρθρου  21  του  Ν.
2190/1994.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ειδικά για την κατηγορία ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την
αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή Τίτλου σπουδών
αλλοδαπής, ισοτιμία αυτού
2. Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα
Μ.Ε. 1.3 και 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013
απόφασης  του  αρμόδιου  Υφυπουργού,  όπως  τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε  με  την  υπ’  αριθ.
οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού 
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συνδέσμου Πεζά, Τ.Κ. 70100
και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Κασσωτάκη Ειρήνη και Κριτσωτάκη Καλλιόπη
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους
και τα δικαιολογητικά από 3-9-2018 ως και 5-9-2018.

Ο Πρόεδρος

 Αλεξάκης Ιωσήφ

ΑΔΑ: ΨΠΩΤ469Η9Ρ-Β3Ε
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