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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου 
                                               
                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ 
                                               
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» ( ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007 ) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Την υπ΄αριθµ. 50/2014 απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την πρόσληψη 
προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών. 
4. Την υπ΄αριθµ. 61462/928/24-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. 
 
 
                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
 
Το ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-
Ανδροµάνα του ∆ήµου ∆εσκάτης ύστερα από την υπ’ αριθ. 50/2014 απόφαση του 
∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δύο ( 2 ) ατόµων, προς κάλυψη 
των αναγκών του Παιδικού σταθµού Χασίων ανά τόπο εκτέλεσης για τις εξής κατά 
αριθµό ατόµων ειδικότητες, και διάρκεια σύµβασης ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ) µε τα 
αντίστοιχα απαιτούµενα ( τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β ) 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός 
θέσης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 
σύµβασης 

Αριθµός 
ατόµων 

101 Καρπερό ∆Ε Μαγείρων 2 µήνες 1 

102 Καρπερό ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας  2 µήνες 1 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΑΔΒΟΛΧΔ-Δ2Ν



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄ κύκλου σποδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης 
και κατάρτισης  ( ΟΤΕΚ ) του τµήµατος του β.δ. 151/1971 ( ΦΕΚ 52

 
Α ) Μαγειρικής Τέχνης διετούς 

κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ Γυµνασίου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου ) ή ισοδύναµος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών ( 3 ) ετών. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)  
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου ) ή ισοδύναµος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή 
άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι ( 6 ) µηνών. 
 
  

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2527/97 )         

 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

 

Για τη θέση µε κωδικό 101 και 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν 
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, 
οι µόνιµοι κάτοικοι του δήµου ∆εσκάτης. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
1. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας 
2. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους όπου απαιτείται .  
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 

προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 
3584/2007 

4. Πιστοποιητικά απόδειξης εργασιακής εµπειρίας όπου απαιτείται. 
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5. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας  
6. Πιστοποιητικό γέννησης 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου 
∆εσκάτης (∆/νση: Ανδροµάνας 2, τηλ: 24623 51122) και αρµόδιος για την 
παραλαβή είναι η υπάλληλος Κουλούσιου Αγγελική  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. 
Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου ∆εσκάτης από: 30/10/2014 έως 05/11/2014.   

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

                                                         ΤΣΙΓΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 

ΑΔΑ: ΩΑΔΒΟΛΧΔ-Δ2Ν


		2014-10-29T11:32:25+0200
	Athens




