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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

      Για ηην πρόζληυη προζφπικού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ 

τρόνοσ. 

 

Σν Ν.Π. «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ» αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ελόο (1) αηόμοσ με ηην ειδικόηηηα ΓΔ/Μαγείρφν,  πξνο 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 

4/2021απόθαζε ηνπ Γ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.3584/07, 

ζπκπιεξώλνληαο εθείλεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14  ηνπ λ. 2190/94, γηα ηελ εμήο θαηά αξηζκό 

αηόκνπ, εηδηθόηεηαο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα ρξνληθή πεξίνδν: 

 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΗΓΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΓΔ 

Μαγείξσλ/Μαγεηξη

ζζώλ 
 

 

1 
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο 

Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή 

Σερλίηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ή Σερληθόο Μαγεηξηθήο 

ηέρλεο – Αξρηκάγεηξαο (chef) ή αληίζηνηρν πηπρίν ή 

δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ 

ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ 

θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή 

Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή ρνιήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο 

ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ 

ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο 

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Οη θάηνρνη πηπρίσλ Βαζηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Σνπξηζηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΣΔΚ) ηνπ ηκήκαηνο 

ηνπ β.δ 151/1971 (ΦΔΚ 52Α') Μαγεηξηθήο Σέρλεο 

 

Γύν (2)  κήλεο 

mailto:kapinaoussas@yahoo.gr
ΑΔΑ: 6Λ51ΟΚΟΟ-7ΔΦ



δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ σποτρεούνηαι να 

πξνζθνκίζνπλ θαη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Γ' 

Γπκλαζίνπ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε 

ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο 

αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο 

ηεο αιινδαπήο. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε 

ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 

1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ 

Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ 

Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη 

αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ: 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε 

ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 

1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 

απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ 

Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ 

Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο 

εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη 

αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ. 

 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ  

 

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

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

δηθαηνινγεηηθά: 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά:  

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο 

2. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ησλ ζπνπδώλ ηνπο. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδώλ 

ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ.  

3. Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07  
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                              ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Π. (Γ/λζε: θηίξην 

ΚΑΠΗ, Μεηξνπόιεσο 9, 2
νο

 όξνθνο, Γξαθεία Γηνίθεζεο, ηει: 2332025600) θαη αξκόδηνο 

γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε ππάιιεινο θ. Μαηάηε Αλδξνλίθε  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ώξεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε 

πξνζεζκία επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (ήηοι από 29-01-2021 έφς 08-02-2021). 

    Η αλσηέξσ αλαθνίλσζε έρεη αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ Α. Κνθθίλνπ 19, ζην θηίξην ηνπ ΚΑΠΗ Νάνπζαο Μεηξνπόιεσο 9 θαη ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, από όπνπ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

πιεξνθνξνύληαη γηα ηα θαηά λόκν ηππηθά πξνζόληα θαηάιεςεο ησλ ζέζεσλ θαη ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                            Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ηοσ Γ 
 

 

 
                                                                              ΣΔΡΓΗΑΝΖ  ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ 
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