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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 Πρόςλθψθσ  ενόσ    (1) ατόμου με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου χρόνου  ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του  των άρκ. 21 και 14 του Ν. 2190/1994, ( ΦΕΚ 28Α)όπωσ ιςχφει μετά τισ 

τροποποιιςεισ και ςυμπλθρϊςεισ του και του  άρκρου 9 παρ.8,  του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’ 28-12-

2009), για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων του Τπουργείου Παιδείασ ςτθ 

Μεταμόρφωςθ Χαλκιδικισ για το κζροσ 2018 . 

                                          Η  Δντρια  Π.Ε. Χαλκιδικήσ  και Πρόεδροσ τησ Ε.Μ.Κ.Φ 

Ζχοντασ υπόψη: 

1 Σθν  με αρ.Πρωτ  Φ.Ν1/3419Α/15-05-2018 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ΑΔΑ : 7ΤΑ84653Π-Λ02 
2. Tθν ΚΤΑ με αρ.Πρωτ:101249/Α2/19-06-2018 με Θζμα: « Εξειδίκευςθ εποχικϊν αναγκϊν και 

προςδιοριςμόσ του αρικμοφ του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ΙΔΟΧ που απαιτείται για τθν κάλυψθ 

τουσ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  άρκρου 9 παρ.8,  του Ν. 3812/2009».  

3.Σθν με αρ.Πρωτ.:Φ.29/4870/22/06/2018 απόφαςθ πρόςλθψθσ 12 ατόμων εποχικοφ προςωπικοφ για 

τισ ανάγκεσ τισ λειτουργίασ τθσ καταςκινωςθσ ΑΔΑ:ΨΤ0Λ4653Π-ΘΦ6  

4.Σισ με αρ.πρωτ.: 5240/13-07-2018 Τπεφκυνθ Διλωςθ Παραίτθςθσ  του βοθκοφ Μάγειρα . 

5.Σο γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν άλλεσ αιτιςεισ για αναπλιρωςθ. 

6. Σα αςφυκτικά  χρονικά περικϊρια που  υπάρχουν για τθν  εφρυκμθ  λειτουργία τθσ καταςκινωςθσ .                                    

                                                                            Α ν α κ ο ι ν ϊ ν ε ι 

Σθν  ςυμπλθρωματικι πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου 

χρόνου, ςυνολικοφ αρικμοφ   ενόσ   (1) ατόμου με ςφμβαςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου οριςμζνου 

χρόνου  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  άρκρου 9 παρ.8,  του Ν. 3812/2009, για χρονικό διάςτημα  ζωσ 

είκοςι  δφο   (22) ημερϊν και ςυγκεκριμζνα από 14/07/2018 ζωσ και 04/08/2018, για την κάλυψη  
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κενοφμενησ θζςησ των εποχιακϊν αναγκϊν λειτουργίασ των Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων 

Μεταμόρφωςθσ Χαλκιδικισ  το καλοκαίρι του 2018, για τισ εξισ, κατά αρικμό ατόμων ειδικότθτεσ και 

τα αντίςτοιχα τυπικά προςόντα:  

Ειδικότητα/Κωδικόσ 

Ειδικότητασ 

Αριθμόσ 

ατόμων 

     Ειδικά  τυπικά  Προςόντα 

Βοηθόσ 

Μάγειρα(ΤΕ)/514010 
 

1) Πτυχίο αντίςτοιχησ ειδικότητασ και ςε περίπτωςη ζλλειψησ, 

ευδόκιμη καταςκηνωτική εμπειρία  που να αποδεικνφεται. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν ςχετική αίτηςη  ςτη Δ/νςη Α/θμιασ Εκπ/ςησ 

Ν.Χαλκιδικήσ ( 22ασ Απριλίου 6Β,  1οσ όροφοσ ) μζχρι και  την   17-07-2018 και ϊρα 10:00μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςθ (ζντυπο .Ο.Χ 1) πρζπει να υποβάλουν και τα εξισ 

δικαιολογθτικά: 

1) Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 

2) Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ(όπου απαιτείται). 

3) Πιςτοποιθτικό εμπειρίασ ςτο αντικείμενο τθσ ειδικότθτασ ( όπου απαιτείται). 

4) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι δεν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ 

Κϊδικα. 

5) Βεβαίωςθ από τον ΟΑΕΔ  που  να  αποδεικνφεται θ ανεργία (όχι με Τπεφκυνθ Διλωςθ ι 

κάρτα ανεργίασ). 

6) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

7) Aντίγραφο  λογαριαςμοφ τραπζηθσ (ΙΒΑΝ) 

ΓΕΝΙΚE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

1. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν. 

2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 

τθσ κζςθσ που επιλζγουν. 

3. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 8 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (καταδίκθ, υποδικία, δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ), με εξαίρεςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 4 του Ν. 2207/1994 

4. Σθν αίτθςθ υποβάλλει ο υποψιφιοσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν 

πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια 

αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει. 

5. το εποχικό αυτό προςωπικό, το οποίο κα απαςχολθκεί αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ 

τθσ Καταςκινωςθσ, παρζχεται δωρεάν ςίτιςθ και διαμονι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Καταςκινωςθσ. 
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6. Όλο το ανωτζρω προςωπικό κα πρζπει απαραιτιτωσ με τθν άφιξι του ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

Καταςκινωςθσ να ζχει βεβαίωςθ καλισ υγείασ από Δθμόςιο Νοςοκομείο και κεωρθμζνο ατομικό 

βιβλιάριο υγείασ. 

7. Ειδικά για το προςωπικό κουηίνασ κα πρζπει να προςκομιςκεί βιβλιάριο υγείασ εγκεκριμζνο από τθ 

Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγιεινισ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτο τθλζφωνο 23710-23055 (υπ.: 

Μπιηζτασ Απ.) τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ.      

  

 

                                                                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Μ.Κ.Φ. 

                      

                                                                                                                    ΕΤΣΤΧΙΑ   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ  
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