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Η ΛOΜOΛΕΞΤΘΙΗ ΑΝΘΞΟΞΘΗΡΗΡ ΑΙΘΜΗΩΜ ΔΗΛΞΣ ΖΩΓΠΑΦΞΣ ΑΜΩΜΣΛΗ ΕΑΘΠΕΘΑ Ξ..Α. 

(Λ.ΑΝΘ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΞΑ), ύζηερα από ηην σπ΄ αριθμ. 89η/16.05.2022 (ΑΔΑ:ΕΞΗ3ΞΚΠΣ-0ΘΠ) 

Απόθαζη  ΔΡ, ανακοινώνει όηι  θα προζλάβει προζωπικό με ζύμβαζη  εργαζίας Θδιωηικού Δικαίοσ 

Ξριζμένοσ Τρόνοσ, διαρκείας  2 μηνών,  ζσνολικού αριθμού ΔΕΙΑ  (10) αηόμων, προς κάλσψη 

καηεπειγοσζών αναγκών λειηοσργίας ηης, ως ακολούθως: 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΔΙΓΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

ΑΛΘΑΡ  (ΓΔ) 2 Κε πξνυπεξεζία ζε νξγαληζκνχο 

θαη πξνυπεξεζία ζηε ΚΑΜΗΑΓΖΕ 

ΑΔ ΝΡΑ 

2 ΛΗΜΕΡ 

ΔΘΞΘΙΗΘΙΞΘ ΣΟΑΚΚΗΚΞΘ (ΓΔ) 2 Κε πξνυπεξεζία ζηηο δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο ηεο ΚΑΜΗΑΓΖΕ ΑΔ ΝΡΑ. 

2 ΛΗΜΕΡ 

ΕΘΡΟΠΑΙΞΠΑΡ   ΤΩΠΞΣ 

ΡΑΘΛΕΣΡΗΡ    (ΤΔ) 

1 Γηα ην πάξθηλγθ ηνπ Αγίνπ 

Ληθνιάνπ, κε πξνυπεξεζία ζηελ 

αληίζηνηρε ζέζε ζηε ΚΑΜΗΑΓΖΕ 

ΑΔ ΝΡΑ. 

 

2 ΛΗΜΕΡ 

ΓΕΜΘΙΩΜ ΙΑΘΗΙΞΜΩΜ  (ΤΔ) 3 Γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΚΑΜΗΑΓΖΕ ΑΔ ΝΡΑ, θαζψο θαη 

απηέο πνπ ζπλδηαρεηξίδεηαη κε ην 

Γήκν Εσγξάθνπ, κε πξνυπεξεζία 

ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ζηε 

ΚΑΜΗΑΓΖΕ ΑΔ ΝΡΑ. 

2 ΛΗΜΕΡ 

ΣΟΑΚΚΗΚΞΘ ΙΑΘΑΠΘΞΗΑΡ   

(ΤΔ) 

2 Γηα ηηο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΚΑΜΗΑΓΖΕ ΑΔ 

ΝΡΑ κε πξνυπεξεζία ζηελ 
αληίζηνηρε ζέζε ζηελ ΚΑΜΗΑΓΖΕ 

ΑΔ ΝΡΑ. 

2 ΛΗΜΕΡ 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΡΧΧΗΟΛΡΥ-ΑΙΖ



ΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ 
 
 

Α) Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

Β) Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφιεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ θαη λα κελ εκπίπηνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/θ 69/115/9670/18-05-2020 εγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ. “Κέηξα θαη 
ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ. 

Γ) Νη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιινπ είδνπο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ 

ηφζν θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, 
φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν πξφζιεςεο. 

Γ) Λα κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 15 (ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο) θαη 16 (πνηληθή θαηαδίθε, 
ππνδηθία, ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) ηνπ Λ. 3584/2007. 

 
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Φσηναληίγξαθν δπν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 
2. Ζ απφδεημε πξνυπεξεζίαο δηελεξγείηαη απηεπάγγειηα απφ ηελ εηαηξεία. 

3. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνχκελν 
δσδεθάκελν πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ 

έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ Λ.2190/1994 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επνρηθνχ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ή φρη. 
Πε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειψλνπλ ηελ ππεξεζία πνπ απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ 

αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε). 
4. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο πξνθεηκέλνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ 

έρνπλ αλήιηθα ηέθλα. 
5. Δθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. 

6. Απνιπηήξην Γεληθνχ ή Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ ή Ιπθείνπ γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ . 

7. Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ γηα ηελ θαηεγνξία Δ. 
 

Πεκείσζε 
Ζ ππεξεζία δηελεξγεί ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηα έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο φισλ ησλ ππνρξεσηηθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 4305/2014 (ΦΔΘ 237/31-10-2014/η.Α). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ην σο άλσ πξνζσπηθφ δελ πξνβιέπεηαη άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ αθνξά ζε 

ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηέθλα πνπ θνηηνχλ ζε Βξεθνλεπηαθνχο, Ξαηδηθνχο Πηαζκνχο θαη ζρνιηθέο 
κνλάδεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 37 ηεο απφ 20.3.2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ 

Ξεξηερνκέλνπ ε νπνία θπξψζεθε λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.4683/2020. 
Ζ εηαηξεία δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο επηηπρφληεο  λα ππνβιεζνχλ ζε rapid test αληηγφλνπ γηα COVID-

19. 
 
 

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ 
 
 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έσο θαη ηελ ΞΔΚΞΡΖ 

19/05/2022 και ώρα 12:00  ζηα γξαθεία ηεο ΚΑΜΗΑΓΖΕ ΑΔ ΝΡΑ (Γ/λζε: ΣΑΟ. ΚΝΠΘΝ 18, ηει: 

210-777.1007) θαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή είλαη ε ππάιιεινο Β. Θαξνπνχινπ θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο 10:00 – 15:30. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
 

  Ν  ΓΗΔΘΛΩΛ  ΠΚΒΝΙΝΠ 

 

 

 ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ  Δ. ΡΑΛΡΑΟΝΓΑΠ 

ΑΔΑ: ΡΧΧΗΟΛΡΥ-ΑΙΖ
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