
  

 

ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                   Καππενήζι 28/5/2020 

    ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ      Απ. Ππωη. 319 

  ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ       

                    (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)                                                                

ςνεδπιακό Κένηπο Καππενηζίος 

Γ. Παπανδπέος 1 

Σ.Κ. 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΙ 

Σηλ.: 2237021227 

Fax  :2237021307 

e-mail: ekeppadik@0716.syzefxis.gov.gr  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 

Η Ππόεδπορ ηηρ Ενιαίαρ Κοινωθελούρ Επισείπηζηρ Πολιηιζμού  

Παιδείαρ Πποζηαζίαρ Αλληλεγγύηρ Δήμος Καππενηζίος (ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ) 

 

Έσονηαρ  ςπότη : 

 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/Α/28.6.2007) με ανηικείμενο ηην 

ππόζλητη πποζυπικού για ανηιμεηώπιζη καηεπειγοςζών ή εποσικών ή ππόζκαιπυν αναγκών 

δίμηνηρ σπονικήρ διάπκειαρ. 

2. Σην απιθμ. 29/2020 απόθαζη ηος Γ.. ηηρ ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ με ηην οποία διαπιζηώνεηαι η 

αναγκαιόηηηα ππόζλητηρ ενόρ (1) αηόμος ειδικόηηηαρ ΤΔ Καθαπιζηπιών Δζυηεπικού Υώπος 

για ηιρ ανάγκερ αζθαλούρ λειηοςπγίαρ ηος ΚΓΑΠ για ηην ανηιμεηώπιζη έκηακηυν και 

καηεπειγοςζών πεπιπηώζευν σπονικήρ διάπκειαρ  δύο (2) μηνών.  

3. Σην απιθμ 318/28.5.2020 Βεβαίυζη ηηρ οικονομικήρ Τπηπεζίαρ πεπί ύπαπξηρ πιζηώζευν 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο ς μ ε 

Σην ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος για διάζηημα δύο 

(2) μηνών, όπυρ θαίνεηαι παπακάηυ:  

 

α/α Ειδικόηηηα 
Απιθμόρ 

αηόμων 
Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά 

 

1. 

 

Τ.Δ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΩΝ 

ΔΩΣ. ΥΩΡΩΝ 

 

1 

 

1. Αίηηζη 

2. Φυηοανηίγπαθο  Α.Γ.Σ. 

3. Πιζηοποιηηικό Οικογενειακήρ Καηάζηαζηρ 

4. Πιζηοποιηηικό μόνιμηρ  καηοικίαρ. 

5. Τπεύθςνη δήλυζη όηι α) δεν έσει κώλςμα διοπιζμού 

ζύμθυνα με ηον δημοζιοϋπαλληλικό κώδικα β) όηι ηο 

πποηγούμενο δυδεκάμηνο δεν απαζσολήθηκε με δίμηνη 

ζύμβαζη με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος 

Ν.3584/07 και γ) έσει μεζολαβήζει κενό σπονικό 

διάζηημα ηοςλάσιζηον 3 μηνών από ηη λήξη ηςσόν 

πποηγούμενηρ ζύμβαζηρ με ηην ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ. 
 

Οι ςποτήθιοι ππέπει να έσοςν ηλικία από 18 έυρ 65 εηών. 

 

Πποηάζζονηαι ζηη ζειπά καηάηαξηρ οι μόνιμοι κάηοικοι ηος Ν. Δςπςηανίαρ. 

 

Για ηην απόδειξη πιθανήρ εμπειπίαρ οι ςποτήθιοι θα ςποβάλοςν Βεβαίυζη πποϋπηπεζίαρ από ηην 

Τπηπεζία ηος Γημοζίος Σομέα όπος επγαζηήκαν ή Βεβαίυζη ηος Αζθαλιζηικού Φοπέα από 

ηην οποία να πποκύπηει η ειδικόηηηα ζηην οποία απαζσολήθηκαν. 

 
 

 

 



  

H παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηο σώπο ανακοινώζευν ηηρ ΔΚΔΠΠΠΑΓΗΚ, ηος Γήμος 

Καππενηζίος καθώρ επίζηρ ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Καππενηζίος και ζηο ππόγπαμμα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να καηαθέζοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ με ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά ζηα 

γπαθεία ηηρ επισείπηζηρ ζηο ςνεδπιακό Κένηπο, ζηην οδο Γ. Παπανδπέος 1 ζηο Καππενήζι μέσπι και 

ηην Σπίηη 2 Ιοςνίος 2020 και καηά ηιρ ώπερ 08:00 - 14:00. 

 

 

    Η Ππόεδπορ ηηρ ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 

 

 

Εςδοξία Κονιαβίηη 

 


