
 1 
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ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 
(Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΖ.Κ.) 

Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 1 
361 00 ΚΑΡΠΔΝΖΗ                                                                              ΚΑΡΠΔΝΖΗ  20/11/2018 
ΣΖΛ. 22370 21227                                                                               Απιθμ. Ππυη.: 470 
FAX: 22370 21307 

 
 

Πεπίλητη ηηρ ςπ' απιθμ. ππυη  469/20-11-2018  Ανακοίνυζηρ με ΑΓΑ:Φ37ΞΟΚΒΜ-1Μ για ηη ζύνατη                                  
ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ για ηην ςλοποίηζη εςπυπαφκών ππογπαμμάηυν 

 
Ζ Δνιαία Κοινυθελήρ Δπισείπηζη Πολιηιζμού Παιδείαρ Πποζηαζίαρ Αλληλεγγύηρ  Γήμος Καππενηζίος 

(ΔΚΔΠΠΠΑΓΖΚ) 
 

Ανακοινώνει 
 

Σην ππόζλητη, με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος, ζςνολικά ενόρ (01) αηόμυν για ηην 
ςλοποίηζη ηος εςπυπαφκού ππογπάμμαηορ «Δναπμόνιζη Οικογενειακήρ & Δπαγγελμαηικήρ Ευήρ» ηος Γήμος 
Καππενηζίος, πος εδπεύει ζηο Καππενήζι, και ζςγκεκπιμένα ηος εξήρ, ανά ςπηπεζία, έδπα, ειδικόηηηα και 
διάπκεια ζύμβαζηρ, απιθμού αηόμυν (βλ. ΠΗΝΑΚΑ Α), με ηα ανηίζηοισα απαιηούμενα (ηςπικά και ηςσόν 
ππόζθεηα) πποζόνηα (βλ. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Τπηπεζία 
Έδπα 
ςπηπεζίαρ 

Διδικόηηηα 
Γιάπκεια 

ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 
αηόμυν 
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/ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ 
ΚΑΡΠΔΝΖΗ 

ΠΔ ΓΤΜΝΑΣΧΝ/ ΣΡΗΧΝ 
ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 

31/08/2019 (εκεξ. ιήμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο) θαη κέρξη ηελ  επηζηξνθή 

ηεο πξνεγνύκελεο εξγαδόκελεο ζηα 

θαζήθνληα ηεο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ζε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζε κε επηζηξνθή ηεο πξνεγνύκελεο 

εξγαδόκελεο ζηα θαζήθνληα ηεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ) 

Κυδικόρ θέζηρ 
Σίηλορ ζποςδών και 

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 
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α)Πηπρίν ή δίπισκα Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ΑΕΙ ή δίπισκα Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Επηινγήο (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθό θύξηαο εηδηθόηεηαο 

ζρεηηθήο κε ηελ Εηδηθή Αγσγή ή  

β) Πηπρίν ή δίπισκα Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ΑΕΙ ή δίπισκα Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Επηινγήο (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζρεηηθόο κε 

ηελ Εηδηθή Αγσγή ή  

γ) Πηπρίν ή δίπισκα Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ΑΕΙ ή δίπισκα Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Επηινγήο (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο 

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο 

Επηκνξθσηηθνύ Σεκηλαξίνπ ηνπιάρηζηνλ 400 σξώλ ζηελ Εηδηθή Αγσγή. 

 
ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

 

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

Οι ενδιαθεπόμενοι θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε αςηοπποζώπυρ, είηε κε 

άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 
δεκόζηα αξρή, είηε ηασςδπομικά με ζςζηημένη επιζηολή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

Εληαία Κνηλσθειήο Επηρείξεζε Πνιηηηζκνύ Παηδείαο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγύεο Δήκνπ Καξπελεζίνπ, Γ. Παπαλδξένπ 1, 
Τ.Κ. 36100, ππόςηλ θ. Ι. Παηξώλε (ηει. επηθνηλσλίαο: 2237021227), από  Πέκπηε  22 Ννεκβξίνπ 2018 κέρξη θαη 
Δεπηέξα 3 Δεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξεο  8:00 – 14:00. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηα Γεληθά Πξνζόληα Πξόζιεςεο, ηα θξηηήξηα 
Πξόζιεςεο θαη Λνηπά Κξηηήξηα, αλαγξάθνληαη ζηα αλαιπηηθό θείκελν ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 
κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ην νπνίν δηαηίζεηαη από ηα γξαθεία ηεο ΚΕ.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. 
ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Καξπελεζίνπ ζηελ δηεύζπλζε www.karpenissi.gr. 
 

Ζ Ππόεδπορ ηηρ Δ.Κ.Δ.Π.Π.Π.Α.ΓΖ.Κ. 
οθία Εαλοκώζηα 


