Περίληψη ανακοίνωςησ για την υπ' αριθμ. ΟΧ 1/2017
Υπ. αριθμ. πρωτ.: 15138/2-11-2017 εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για την πρόςληψη εποχικοφ προςωπικοφ ςε
νομικά πρόςωπα που υπάγονται ςτην εποπτεία του Υπουργείου Υγείασ για την αντιμετϊπιςη
απρόβλεπτων ή επειγουςϊν περιςτάςεων με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για
ανάγκεσ φφλαξησ.
Το Κζντρο Ελζγχου και Πρόληψησ Νοςημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ανακοινϊνει την πρόςληψη, με ςφμβαςη
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, ςυνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετϊπιςη
απρόβλεπτων και επειγουςϊν περιςτάςεων φφλαξησ των εγκαταςτάςεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Σο κυρίωσ ςϊμα τησ ανακοίνωςησ με λεπτομζρειεσ για τη διαδικαςία του διαγωνιςμοφ, ζχει αναρτηθεί
ςτισ ιςτοςελίδεσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και του ΑΕΠ.
Οι θζςεισ αφοροφν τισ δομζσ του Πίνακα Α.
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θζςησ)
Κωδικόσ
θζςησ

Τπηρεςία

110

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Κεντρική Τπηρεςία

111

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Κεντρικό Εργαςτήριο
Δημόςιασ Τγείασ
(ΚΕΔΤ ΒΑΡΗ)

112

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Δομή Φιλοξενίασ
Απόρων Ενηλίκων
Οροθετικϊν

113

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Ξενϊνασ
Ψυχοκοινωνικήσ
Τποςτήριξησ

Ζδρα υπηρεςίασ

Ειδικότητα

Διάρκεια ςφμβαςησ

Αριθμόσ
ατόμων

Δήμοσ Αμαρουςίου

ΔΕ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ
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Από την ημερομηνία
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και όχι πζραν τησ
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(Αγράφων 3-5
Μαροφςι)
Δήμοσ
Βάρησ-ΒοφλασΒουλιαγμζνησ
(Αλ. Φλζμινγκ 34,
Βάρη- Αττικήσ)
Δήμοσ Αθηναίων *

Δήμοσ Πειραιϊσ *
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Τα απαιτοφμενα προςόντα ανά κωδικό θζςησ περιγράφονται ςτον Πίνακα Β.
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θζςησ)
Κωδικόσ θζςησ

Σίτλοσ ςπουδϊν
και
λοιπά απαιτοφμενα (τυπικά & τυχόν πρόςθετα) προςόντα
1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοσ τίτλοσ ειδικότητασ τζλεχοσ Τπηρεςιϊν Αςφάλειασ
ή τζλεχοσ Αςφαλείασ Προςϊπων και Τποδομϊν ή αντίςτοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριοσ τίτλοσ των παρακάτω ςχολικϊν μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικοφ Λυκείου
ή Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κφκλου ςπουδϊν ή Ενιαίου
Πολυκλαδικοφ Λυκείου ή Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου ή χολήσ Επαγγελματικήσ
Κατάρτιςησ ή Επαγγελματικήσ χολήσ ή Τεχνικήσ Επαγγελματικήσ Σχολήσ
δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ ή ςχολήσ μαθητείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολικήσ μονάδασ τησ ημεδαπήσ ή αλλοδαπήσ,
αντίςτοιχησ ειδικότητασ.

110,111,112 &113

2) Άδεια εργαςίασ Αϋ κατηγορίασ (Ν.3707/08 τ.Αϋ) που εκδίδεται από την Αςτυνομική
Διεφθυνςη του Νομοφ ή τη Διεφθυνςη Αςφάλειασ του τόπου κατοικίασ του αιτοφντοσ (ςε
ιςχφ).
ΠΡΟΟΝΣΑ Αϋ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Εφόςον οι θζςεισ δεν καλυφθοφν από υποψηφίουσ με τα ανωτζρω προςόντα)
1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριοσ τίτλοσ δευτεροβάθμιασ ή
μεταδευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ τησ ημεδαπήσ ή άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τησ αλλοδαπήσ,
ανεξαρτήτωσ ειδικότητασ.
2) Άδεια εργαςίασ Αϋ κατηγορίασ (Ν.3707/08 τ.Αϋ) που εκδίδεται από την Αςτυνομική
Διεφθυνςη του Νομοφ ή τη Διεφθυνςη Αςφάλειασ του τόπου κατοικίασ του αιτοφντοσ (ςε
ιςχφ).

Επιςημαίνεται ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρζπει να είναι ηλικίασ από 18 ζωσ 65 ετϊν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπληρϊςουν την αίτηςη με κωδικό ΕΝΣΤΠΟ ΑΕΠ ΟΧ.7 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτημζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον η
εξουςιοδότηςη φζρει την υπογραφή τουσ θεωρημζνη από δημόςια αρχή, είτε ταχυδρομικά με ςυςτημζνη
επιςτολή, ςτα γραφεία τησ υπηρεςίασ μασ ςτην ακόλουθη διεφθυνςη: ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5, Μαροφςι
Σ.Κ.151 23, απευθφνοντάσ την ςτη Γραμματεία ΚΕΕΛΠΝΟ (τηλ. επικοινωνίασ: 210 5212062) με την
επιςήμανςη “ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ”.
Στην περίπτωςη αποςτολήσ των αιτήςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόθεςμο των αιτήςεων κρίνεται με βάςη
την ημερομηνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολήσ, ο οποίοσ μετά την αποςφράγιςή του επιςυνάπτεται
ςτην αίτηςη των υποψηφίων. Η προθεςμία υποβολήσ είναι 10 ημερολογιακζσ ημζρεσ από την επόμενη
ημζρα τησ τελευταίασ ανάρτηςησ τησ προκήρυξησ ςτα προβλεπόμενα ςημεία ανάρτηςησ ή ςτα ΜΜΕ.
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