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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑργοστόλιΑργοστόλιΑργοστόλιΑργοστόλι30/05/201430/05/201430/05/201430/05/2014    

ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ     

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    

 Αριθμ. Πρωτ.Αριθμ. Πρωτ.Αριθμ. Πρωτ.Αριθμ. Πρωτ.: : : : 24039240392403924039 

  

    

                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥγια τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥγια τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥγια τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     

Έχοντας υπόψη:Έχοντας υπόψη:Έχοντας υπόψη:Έχοντας υπόψη:    

    

1.1.1.1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ.δ του άρθρου 58 του Ν.3582/’10 . 

2.2.2.2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/’07. 

3.3.3.3. Τις διατάξεις των άρθρων 20 κ΄ 28 του Ν.2190/1994. 

4.4.4.4. Την αρ.456/27-01-2014 (Α∆Α:ΒΙΨΞΙ-ΥΓ8) απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας (κήρυξη Νομού σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ) 

5.5.5.5. Την αρ.45/2014 απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ΄΄Πρόσληψη προσωπικού λόγω 

εκτάκτων αναγκών στο ∆ήμο Κεφαλλονιάς΄΄. 

6.6.6.6. Την αρ.13274/28-03-2014 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

7.7.7.7. Το αρ.14388/28-05-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με 

σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων και έως τις 26-09-

2014 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ    

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντασαράντασαράντασαράντα    

οκτώ (οκτώ (οκτώ (οκτώ (44448) ατόμων για την κάλυψη 8) ατόμων για την κάλυψη 8) ατόμων για την κάλυψη 8) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτωνεκτάκτωνεκτάκτωνεκτάκτων    αναγκών του ∆ήμου Κεφαλλονιάςαναγκών του ∆ήμου Κεφαλλονιάςαναγκών του ∆ήμου Κεφαλλονιάςαναγκών του ∆ήμου Κεφαλλονιάςπου προέκυψαν που προέκυψαν που προέκυψαν που προέκυψαν 

λόγω σεισμούλόγω σεισμούλόγω σεισμούλόγω σεισμού, , , , από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων και έως τις 26από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων και έως τις 26από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων και έως τις 26από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων και έως τις 26----09090909----2014 2014 2014 2014     και και και και 

συγκεκριμένα:συγκεκριμένα:συγκεκριμένα:συγκεκριμένα:    

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ     

ΘΕΣΗΣ:ΘΕΣΗΣ:ΘΕΣΗΣ:ΘΕΣΗΣ:    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ::::    ΑΡΙΘΜΟΣ:ΑΡΙΘΜΟΣ:ΑΡΙΘΜΟΣ:ΑΡΙΘΜΟΣ:    ∆ΙΑΡΚΕΙΑ:∆ΙΑΡΚΕΙΑ:∆ΙΑΡΚΕΙΑ:∆ΙΑΡΚΕΙΑ:    

100100100100    ∆Ε ∆/ΚΟΥ∆Ε ∆/ΚΟΥ∆Ε ∆/ΚΟΥ∆Ε ∆/ΚΟΥ    5555    

Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία 

σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων 

και και και και έως τις 26έως τις 26έως τις 26έως τις 26----09090909----2014201420142014    

101101101101    ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΙΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΙΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΙΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΙ    5555    

Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία 

σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων 

και και και και έως τις 26έως τις 26έως τις 26έως τις 26----09090909----2014201420142014    
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102102102102    

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ    
7777    

Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία 

σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων 

και έως τις 26και έως τις 26και έως τις 26και έως τις 26----09090909----2014201420142014    

103103103103    ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ    6666    

Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία 

σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων 

και και και και έως τις 26έως τις 26έως τις 26έως τις 26----09090909----2014201420142014    

104104104104    ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ∆Ε ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ    4444    

Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία 

σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων 

και και και και έως τις 26έως τις 26έως τις 26έως τις 26----09090909----2014201420142014    

105105105105    ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ    4444    

Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία 

σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων 

και έως τις και έως τις και έως τις και έως τις 26262626----09090909----2014201420142014    

106106106106    

ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    
12121212    

Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία 

σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων 

και και και και έως τις 26έως τις 26έως τις 26έως τις 26----09090909----2014201420142014    

107107107107    ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ    5555    

Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία Από την ημερομηνία 

σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων σύναψης των συμβάσεων 

και και και και έως τις 26έως τις 26έως τις 26έως τις 26----09090909----2014201420142014    

ΣΥΝΟΛΟ:ΣΥΝΟΛΟ:ΣΥΝΟΛΟ:ΣΥΝΟΛΟ:    48484848        

    

� Για τις ανωτέρω θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι Για τις ανωτέρω θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι Για τις ανωτέρω θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι Για τις ανωτέρω θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοιτου κάτοικοιτου κάτοικοιτου κάτοικοιτου 

∆ήμου Κεφαλλονι∆ήμου Κεφαλλονι∆ήμου Κεφαλλονι∆ήμου Κεφαλλονιάςάςάςάς    (αποδεικνύεται με βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας)(αποδεικνύεται με βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας)(αποδεικνύεται με βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας)(αποδεικνύεται με βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας)    

� Προϋπάρχουσα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.Προϋπάρχουσα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.Προϋπάρχουσα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.Προϋπάρχουσα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.    

� Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές (απαραίτητη (απαραίτητη (απαραίτητη (απαραίτητη προϋπόθεσηπροϋπόθεσηπροϋπόθεσηπροϋπόθεση    η η η η 

προσκόμιση ∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας)προσκόμιση ∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας)προσκόμιση ∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας)προσκόμιση ∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας)    στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού τις στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού τις στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού τις στο Τμήμα Ανθρώπινου ∆υναμικού τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από 02/06/2014 έως και 06/06/2014.εργάσιμες ημέρες και ώρες από 02/06/2014 έως και 06/06/2014.εργάσιμες ημέρες και ώρες από 02/06/2014 έως και 06/06/2014.εργάσιμες ημέρες και ώρες από 02/06/2014 έως και 06/06/2014.    

� Τα τυπικά προσόντα των θέσεων αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Τα τυπικά προσόντα των θέσεων αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Τα τυπικά προσόντα των θέσεων αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα Τα τυπικά προσόντα των θέσεων αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα 

Επισυνάπτεται Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα ΑΣΕΠ)Επισυνάπτεται Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα ΑΣΕΠ)Επισυνάπτεται Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα ΑΣΕΠ)Επισυνάπτεται Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα ΑΣΕΠ)    

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    

    

    

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ    


