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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμφίπολης με την κάλυψη
δαπάνης από ιδίους πόρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
πλήρους απασχόλησης, με τα αντίστοιχα τυπικά και πρόσθετα προσόντα και διάρκεια σύμβασης ίση με την θητεία της
σημερινής Δημοτικής Αρχής (ήτοι μέχρι 31/8/2019).
Κατηγορία Αντικειµένου: ∆ιευθυντής
Υπηρεσία: ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμφίπολης (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)
∆ιάρκεια Σύµβασης: Με θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής, (Από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31/08/2019)
Προσόντα πρόσληψης: 1. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών Σχολής Θετικών Επιστημών – Τμήμα
Μαθηματικών.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Γνώση χειρισµού Η/Υ σε γνωστικά αντικείμενα: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου,
Υπολογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις και Υπηρεσίες διαδικτύου.
5. Μόνιμος κάτοικος του Δήμου Αμφίπολης. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από
υποψηφίους με την προαναφερόμενη ιδιότητα επιτρέπεται η πρόσληψη σε άτομο που δεν είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου
Αμφίπολης.
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
7. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που
επιλέγουν.
8. Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.
9. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και εμπορία
ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά ηθών ή σχετικά με το νόμισμα ή να διώκεται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. Επίσης να μην
είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
10. Να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
11. Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δημοσίων οργανισμών ή
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για πέντε (5) χρόνια.
12. Να μην παρέχει υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών προσώπων όμοιες με τις δραστηριότητες
που ασκεί η Επιχείρηση.
13. Να μην είναι δικαιούχος συντάξεως οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η σύνταξη, που του καταβάλλεται είναι
μεγαλύτερη από την κάθε φορά καταβαλλόμενη κατώτερη σύνταξη του Ι.Κ.Α..
Πρόσθετα προσόντα: 1. Ειδικά προσόντα που διαπιστώνονται μέσω ατομικής συνέντευξης.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πρόσφατο βιογραφικό σηµείωµα.
2. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Βασικός τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης του.
4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης στον οποίο να αναγράφεται
ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης του.
5. Πτυχίο Αγγλικών καλής γνώσης, όπως αποδεικνύεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
6. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ, όπως αποδεικνύεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
7. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου ∆ήµου, µε την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι µόνιµος κάτοικος
του δήµου αυτού, για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό
πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δηµότη.
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος/ια ότι: 1. Έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που του/της επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν 2. ∆εν έχει στερηθεί των πολιτικών του/της
δικαιωµάτων. 3. ∆εν έχει καταδικαστεί ή να µη διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών
του δικαιωµάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα). 4. ∆εν έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση,
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήµιση, διακίνηση και εµπορία ναρκωτικών ή για έγκληµα κατά ηθών ή σχετικά µε το νόµισµα ή να διώκεται για κάποιο από
τα εγκλήµατα αυτά. Επίσης να µην είναι υπόδικος που έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για κάποιο
από τα πληµµελήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 5. ∆εν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 6. ∆εν έχει
απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., ∆ηµοσίων Οργανισµών ή Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο περιορισµός αυτός ισχύει για πέντε (5) χρόνια. 7. ∆εν παρέχει υπηρεσίες σε νοµικό πρόσωπο ή
άλλη ένωση φυσικών προσώπων όµοιες µε τις δραστηριότητες που ασκεί η Επιχείρηση. 8. ∆εν είναι δικαιούχος συντάξεως
οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η σύνταξη, που του/της καταβάλλεται είναι µεγαλύτερη από την κάθε φορά
καταβαλλόµενη κατώτερη σύνταξη του Ι.Κ.Α.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αμφίπολης
∆ηµαρχείο ∆ήµου Αμφίπολης,
Ροδολίβος Σερρών, Τ.Κ. 62041
υπόψη κας Λαζαρίδου Σάρρας (τηλ. επικοινωνίας: 2324350125).
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.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας
και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο,
εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε απόφαση του ∆.Σ µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και την κατάρτιση
του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων από την τριµελή επιτροπή, όπως ορίστηκε στην 64/2018 απόφαση του ∆.Σ.. Όσοι
υποψήφιοι δεν θα υποβάλουν τα απαραίτητα –κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
Η Πρόεδρος

Λαζαρίδου Σάρρα
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