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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
Για ηην πρόζληψη προζωπικού με ζύμβαζη εργαζίας Ιδιωηικού Δικαίοσ 

Οριζμένοσ Χρόνοσ, διάρκειας δύο (2) μηνών. 

 

 

Ο Ππόεδπορ ηος ΝΠΓΓ ΚΔΚΠ-Α Γήμος Αλμυπίαρ, έσονηαρ ςπότη: 
 
1.- Τιρ διαηάξειρ ηος ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄), «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ 
Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ-Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», πεπί 
απμοδιοηήηυν Πποέδπος ΝΠΓΓ, όπυρ ιζσύοςν. 
2.-Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/Τ. Α΄/2007. 
3.-Την απιθ. 8/2023 απόθαζη ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος ηος ΚΔ.Κ.Π.-Α. 
4.- Τιρ καηεπείγοςζερ λειηοςπγικέρ ανάγκερ λειηοςπγίαρ ηος παιδικού ζηαθμού ηος 
ΚΔ.Κ.Π.-Α. (Π.Σ. Πεπίκλειαρ). 
5.- Την με απιθ. ππυη. 356/1-3-2023 ανακοίνυζη ηος ΚΔΚΠ-Α ηος Γήμος Αλμυπίαρ, 
ζηην οποία δεν ςπήπσαν ςποτήθιοι Μάγειπερ με ηα απαπαίηηηα πποζόνηα, 
  
                                    Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η  
  
όηι θα πποζλάβει πποζυπικό  με ζύμβαζη επγαζίαρ Ιδιυηικού Γικαίος Οπιζμένος 
Χπόνος, για σπονικό διάζηημα δύν [2] κελώλ, κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα 
δώδεθα (12) κελώλ,   για ηην ανηιμεηώπιζη  καηεπειγοςζών λειηοςπγικών  αναγκών, 
με ηην  εξήρ  ειδικόηηηα: 
 
 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 

 ΜΑΓΔΙΡΧΝ 1 

 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 
Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ειδικόηηηαρ  Μαγειπικήρ Τέσνηρ ή Τεσνικόρ 
Μαγειπικήρ Τέσνηρ ή Τεσνίηηρ Μαγειπικήρ Τέσνηρ ή Τεσνικόρ Μαγειπικήρ ηέσνηρ - 
Απσιμάγειπαρ (chef) ή ανηίζηοισο πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ηυν 
παπακάηυ ζσολικών μονάδυν: ΙΔΚ  ή Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Τεσνικού 
Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α’ ή Β’ κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού 
Λςκείος ή  Τεσνικού Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ ή Τεσνικήρ 
Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή ζσολήρ μαθηηείαρ ηος 
ΟΑΔΓ ηος Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικήρ μονάδαρ 
ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. 
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ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 
Οι κάηοσοι πηςσίυν Βαζικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος Οπγανιζμού Τοςπιζηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (ΟΤΔΚ) ηος ημήμαηορ ηος β.δ 151/1971 (ΦΔΚ 52Α') 
Μαγειπικήρ Τέσνηρ διεηούρ κύκλος ζποςδών ςποσπεούνηαι να πποζκομίζοςν και 
απολςηήπιο ηίηλο ηοςλάσιζηον Γ' Γςμναζίος. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτηθίοςρ  με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 
Ο ομώνςμορ ή ανηίζηοισορ, απολςηήπιορ ηίηλορ αναγνυπιζμένηρ καηώηεπηρ ηεσνικήρ 
ζσολήρ ηηρ ημεδαπήρ  ή ιζόηιμορ και ανηίζηοισορ  ηίηλορ ζσολήρ ηηρ αλλοδαπήρ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτηθίοςρ  με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 
Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απολςηήπιο 
ηπιηαξίος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 
απολςηήπιο δημοηικού ζσολείος) ή απολςηήπιορ ηίηλορ Γςμναζίος Σσολείος Γεύηεπηρ 
Δςκαιπίαρ ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
και Καηάπηιζηρ ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ή απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ 
Τεσνικήρ Σσολήρ ηος Ν.Γ. 580/1970 ή πηςσίο καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ Μαθηηείαρ 
ΟΑΔΓ Β.Γ. 3/1952, Ν.Γ. 212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 
ημεδαπήρ ή ηηρ αλλοδαπήρ θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηοςλάσιζηον ηξηώλ (3) εηώλ, 
μεηά ηην απόκηηζη ηηρ παπαπάνυ άδειαρ άζκηζηρ επαγγέλμαηορ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 
(Δθόζον η θέζη δεν καλςθθεί από ςποτηθίοςρ  με ηα ανυηέπυ πποζόνηα) 
Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απολςηήπιο 

ηπιηαξίος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 
απολςηήπιο δημοηικού ζσολείος) ή απολςηήπιορ ηίηλορ Γςμναζίος Σσολείος Γεύηεπηρ 
Δςκαιπίαρ ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ 
και Καηάπηιζηρ ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ή απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ 
Τεσνικήρ Σσολήρ ηος Ν.Γ. 580/1970 ή πηςσίο καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ Μαθηηείαρ 
ΟΑΔΓ Β.Γ. 3/1952, Ν.Γ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 
ημεδαπήρ ή ηηρ αλλοδαπήρ θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηοςλάσιζηον έμη (6) κελώλ. 

 
 
ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
 
1.- Οη ππνςήθηνη λα είλαη από 18-65 εηώλ. 
2.- Να έρνπλ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο παξαπάλσ ζέζεο. 
3.- Να κελ έρνπλ θώιπκα, όπσο νξίδεηαη  ζηελ  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 
4325/2015, πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 
(ρξνληθό πεξηνξηζκό δσδεθάκελνπ). 
 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
 Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο νξίδνληαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο θαη ζηελ 
ππεύζπλε δήισζε (ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη ηεο ππεύζπλεο δήισζεο 
δηαηίζεηαη ζην γξαθείν ηεο ππεξεζίαο). 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
 
Η ζύκβαζε ζα έρεη δίκελε δηάξθεηα, από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο θαη 
ηελ ζπκπιήξσζε δπν κελώλ. 
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ην έληππν ηεο αίηεζεο 
από ην γξαθείν ηνπ ΚΔ.Κ.Π.-Α. (Καξατζθάθε 21-δίπια ζηνλ Β΄ παηδηθό ζηαζκό 
Αξηδαίαο- πεξηνρή Αγίνπ Αλησλίνπ). Η αίηεζε ζα ζπλνδεύεηαη από ηελ ζρεηηθή 
ππεύζπλε δήισζε. Η αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζηνλ ρώξν ησλ 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ γξαθείνπ ηνπ ΚΔ.Κ.Π.-Α., ζηνλ ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ 
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 
Η θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζα γίλεη ζηα 
γξαθεία ηνπ ΚΔ.Κ.Π.-Α., απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν,  ζηελ 
παξαπάλσ δηεύζπλζε, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (07.00 έσο 15.00) 
θαη από ηηο εκεξνκελίεο  9-3-2023 (εκέξα Σεηάξηε) έσο θαη  14-3-2023 (εκέξα 
Σξίηε). 
Πιεξνθνξίεο ζην ηει.: 2384022237 
 
  
  
  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
  
 
 

         ΓΟΝΣΟ ΥΡΗΣΟ 
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