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                                                           ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ 

Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ 

διάρκειας δσο (2)  μηνών 

 Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ & ΠΑΙΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΛΑΟΝΑ ύζηεξα 

από ηελ ππ’ αξηζκ.: 07/2018 ( ΑΓΑ:73Κ8ΟΔ08-ΥΦΝ ) απόθαζε ηνπ Γ. θαη ηελ ππ’ αξηζκ.: 4496 / 42776 – 

28/03/2018 ( ΑΓΑ: 61ΣΩΟΡ10-4ΒΒ ) εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδνο . 

ΑΛΑΘΟΗΛΩΛΔΗ 
 Όηη , ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό  κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δπν (2) 

κελώλ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ελληά (9) αηόκσλ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ Διαζζόλαο 

– Ληβαδίνπ  - Κξαλέαο - Βεξδηθνύζηαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & 

ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ»   γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ, εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά 

πξνζόληα : 
ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΚΟ 

ΑΣΟΚΩΛ 

ΔΗΓΗΘΑ ΣΤΠΗΘΑ ΠΡΟΟΛΣΑ ΥΡΟΛΗΘΖ 

ΓΗΑΡΘΔΗΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Π.Δ.  ή 

ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  Σ.Δ. 

 

 

5 1.Να είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Νεπηαγσγώλ θαηεγνξίαο Π.Δ. 
ή Βξεθνλεπηνθόκσλ θαηεγνξίαο Σ.Δ.  

2. Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ 
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. 

Γύο (2)  

μήνες 

 

ΜΑΓΔΙΡΩΝ Γ.Δ. ή Τ.Δ.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1.Να είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Μαγείξσλ θαηεγνξίαο Γ.Δ. ή 

Βνεζώλ Μαγείξσλ θαηεγνξίαο Τ.Δ.   
2. Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ 
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. 

Γύο (2)  

μήνες 
 

 

ΓΔΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

Τ.Δ. 

 

 

2 

 

 

1. Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ή Απνιπηήξην Γπκλάζηνπ 
κεηά ην 1980. 

2. Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ 
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. 

 

Γύο (2)  

μήνες 

 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ .  

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Κπξσκέλν Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 

2. Κπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ησλ ζπνπδώλ ηνπο. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ ηεο 

αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ.  

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07.  

4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986  ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη αλ ζην ακέζσο πξνεγνύκελν 

δσδεθάκελν πνπ ζπκπιεξώλεηαη  θαηά ηελ ηειεπηαία  εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ  

έρνπλ ή  δελ έρνπλ  απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπα ηνπ αξζ.14 παξ.1 ηνπ 

Ν.2190/1994  κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ  ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ. 

5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο  θαηάζηαζεο γηα ηνπο έγγακνπο ή πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο γηα ηνπο 

αγάκνπο . 

6. Βεβαίσζε αλεξγίαο.  

7. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο.  

ΠΡΟΘΔΚΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΩΛ 

 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ  ζηελ Σζαξηηζάλε ζην 

θηίξην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο (ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 2493081202 & 2493081004). Αξκόδηα γηα ηελ 

παξαιαβή σλ αηηήζεσλ είλαη ε ππάιιεινο θ Γθξνύκηζηα νπιηάλα  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Οη  ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10)  

εκεξώλ αξρνκέλεο από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο .  

  Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ  ηνπ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ , ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ  ηνπ Γήκνπ Διαζζόλαο , ζηνπο πηλάθεο αλαθνηλώζεσλ ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ 

Οξγαληζκνύ θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Διαζζόλαο . 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

 

ΘΑΡΑΓΘΟΓΘΟ ΦΩΣΗΟ 

ΑΔΑ: 6Α7ΥΟΕ08-90Ζ
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