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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.- Σιρ 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.-Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 206 ηος Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/Σ. Α΄/2007. 
3.-Σην απιθ. 52/2022 απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος ΚΔΚΠ-Α. 
4.- Σιρ καηεπείγοςζερ λειηοςπγικέρ ανάγκερ λειηοςπγίαρ ηυν παιδικών ζηαθμών ηος 
ΚΔ.Κ.Π.-Α.. 
  
                                    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 

ΓΔ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2 

 
 
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  1-11-2022 έσο θαη 31-12-2022. 
 
 
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 ηαζκό 
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 θαη ζηελ ηζηνζειίδα 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  21-10-2022 (εκέξα Παξαζθεπή) έσο θαη  27-10-2022 
(εκέξα Πέκπηε). 
Πιεξνθνξίεο ζην ηει.: 2384022237 
 
  
  
  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
  
 
 

         ΓΟΝΣΟ ΥΡΗΣΟ 
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