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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη, 24/04/2020
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1139
(Κ.Α.Π.Η.) ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆/νση: Βασ.Όλγας 148 Τ.Κ.: 54645
Τηλ.: 2310 - 519584 / 550989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου τετράµηνης διάρκειας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24
της υπ’ αριθµ. 64/14.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς
του κορωνοιού COVID-19».
Το Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αριθµ.
19/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου τετράµηνης διάρκειας, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, προς
κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά
αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ
Οικογενειακών
Βοηθών

2

ΤΕ Νοσηλευτών

2

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου Τέσσερις
της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της (4) µήνες

αλλοδαπής.
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος
Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας

Τέσσερις
(4) µήνες
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∆Ε Οδηγών (Γ’
ή ∆΄κατηγορίας)

1

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
Νοσηλευτή.
.
Α)
Απολυτήριο
τριταξίου
Γυµνασίου της ηµεδαπής ή ισότιµο
τίτλο της αλλοδαπής.
Β) ∆ίπλωµα οδήγησης Γ’ ή ∆΄
κατηγορίας.
.

Τέσσερις
(4) µήνες
΄¨

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους υποχρεούνται να προσκοµίσουν
τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου
ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού στην
ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 Π∆
50/2001 και Ν.148/11914) και αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν,
είτε
ηλεκτρονικά
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
kapidthes@yahoo.gr είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραφείο ∆ιοίκησης Ν.Π.∆.∆.
Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Γραφεία 101), 1ος όροφος, Βασ.Όλγας 148,
54645 Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 550989 /
519584.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά
κατά το χρονικό διάστηµα 24/04/2020 - 30/04/2020

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
Κ.Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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