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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΈΡΓΟΤ
Η ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ηνπ ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ [Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ]
έρνληαο ππόςε:
1. ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 6 Ν. 2527/97 όπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ N. 3812/2009 θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ
Ν.4314/14.
2. ηελ ππ’ αξηζ. 19/2022. απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
[ΑΓΑ:
Χ1Σ1ΟΘ6Α-Υ1Σ]
3. ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο :
Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε παηδηώλ γηα ηελ έληαμή
ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή
εθπαίδεπζε θαζώο γηα ηελ πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, εθήβσλ θαη αηόκσλ
κε αλαπεξία, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» ηεο ΔΔΤΑΑ ζηα πιαίζηα ηνπ
ΔΣΠΑ 2021-2027 Πξώελ «Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»
και ειδικόηερα α] για ηη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και β]ΚΔΑΠ Μολάων για ηην ζχολική
χρονιά 2022-2023
4.
Τελ ΣΦΔΤΗΘΉ βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε
πηζηώζεσλ.
Αλαθνηλώλεη
Τελ πξόζεζε ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ λα ζπλάςεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ
θάιπςε αλαγθώλ
Α] ΣΟΤ ΚΓΑΠ –ΜΔΑ
Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζνύλ ηξία [3] άηνκα εηδηθόηεηαο:
κηα ζύκβαζε κε γπκλαζηή/ζηξηα θαηά πξνηίκεζε εηδηθήο αγσγήο , κηα
ζύκβαζε Ννζειεπηή/ηξηαο θαη κηα ζύκβαζε

κε κνπζηθό

γηα ηελ

κνπζηθνζεξαπεία γηα όιε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2022-2023
Β.Γηα ην ΚΓΑΠ ησλ Μνιάσλ
Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζνύλ δύν [2] άηνκα εηδηθόηεηαο:
Μία ζύκβαζε κε αγηνγξάθν- δσγξάθν θαη κηα ζύκβαζε κε κνπζηθό γηα ηελ
δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ γηα όιε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2022-2023

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Α] ηνπ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ : 1. γηα ηνλ/ηελ Γπκλαζηή/ηξηα Δηδηθήο Αγσγήο Πηπρίν ΑΔΗ
Γπκλαζηή κε εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή ή παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ εηδηθήο
αγσγήο ή θαη αλάινγε εκπεηξία
2. Γηα ηνλ Ννζειεπηή/ηξηα πηπρίνΑΔΗ-ΤΔΗ κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
ειιείςεη ΑΔΗ ΓΔ κε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
3.γηα ηνλ/ηελ Μνπζηθνζεξαπεπηή/ηξηα Πηπρίν Αξκνλίαο θαη Μνπζηθνζεξαπείαο ή
πηπρίν αξκνλίαο θαη βεβαίσζε γηα ηελ εηδηθή αγσγή ή απιό πηπρίν αξκνλίαο.
Β] ΣΟΤ ΚΓΑΠ ΜΟΛΑΧΝ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Α] γηα ηνλ/ηελ αγηνγξάθν – δσγξάθν Πηπρίν ή ηνπιάρηζηνλ 5εηήο εκπεηξία ζε
πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ (ΘΓΑΠ) θαη
Β]γηα ηνλ/ηελ Μνπζηθό Πηπρίν Αξκνλίαο
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ





Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο
Φσηναληίγξαθν Πηπρίνπ
Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηώλ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.
ΑΗΤΖΣΖ

Ζ ακνηβή εθάζηεο ζύκβαζεο έρεη θαζνξηζηεί ζην πνζό ησλ 8.500,00€ γηα όιε ηε
ζρνιηθή ρξνληά κε απαζρόιεζεο 20 σξώλ ηελ εβδνκάδα
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά είηε απηνπξνζώπσο, είηε
ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (info@keppedm.gr) είηε ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Μνλεκβαζίαο –
Πιαηεία Ηξώσλ 4, Σ.Κ. 23053 Νεάπνιε - Λαθσλίαο,
ππόςε θνπ Θ.
Κσζηάθνπ (ηει. επηθνηλσλίαο: 27343-60115).
Τν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη ζηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ
ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ
θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη
ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο
20/09/2022.
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