
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόνιτσα  2-5-2019     

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                    Αρ.πρωτ. 3727  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας  έως δύο μηνών» 

 

 
 

Ο Δήμαρχος   Κόνιτσας   

 
Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)  
2.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994,όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

 3. Την υπ΄αριθμ.153/24-4-2019      απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου  Κόνιτσας , σχετικά, με πρόσληψη προσωπικού 

χρονικής  διάρκειας έως δύο μηνών  για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας.                             
                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 
 Ότι ύστερα από την υπ’ αριθ.   153/24-4-2019        απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  ο Δήμος  θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής  διάρκειας έως δύο μηνών ,  ενός ατόμου  

προς κάλυψη των εκτάκτων αναγκών  της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας  με  την   

ειδικότητα   ΔΕ Μαγείρων.    

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:  

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.  

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  

3.Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου  Κόνιτσας  

  

4.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού 

Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004. 

5.Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 

του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 του ν.2527/1997. 

 

6. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, 

καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ., Α.Μ. ΙΚΑ  

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 



ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  1  
Πτυχίο ή δίπλωµα  ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός 
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης 
ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιµάγειρας 
(chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή 
Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του 
Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 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 
52Α')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)  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
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.  

 

2 μηνών  

YE ΒΟΗΘΩΝ 
ΜΕΓΕΙΡΩΝ  

 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 έως 65  ετών. 

 

 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου  

Κόνιτσας (Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου –Κόνιτσα  τηλ:2655 360360), αρμόδια  για 

την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα  Βάσω Τσινασλάν κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία τεσσάρων  (4 ) ημερών  και έως τη Δευτέρα 6-5-2019    από την 

επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.  

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

    

  ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ  


