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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ  

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

Ωξαηόθαζηξν  25/08/2011  

 Aξηζ. Πξση.: 25 

Ταρ. Γ/λζε 

 

Ταρ. Κώδηθαο 

 

Τειέθσλν 

: 

 

 

: 

: 

Μαθεδνληθνύ  Αγώλα & 

Καξατζθάθε 

57013 Ωξαηόθαζηξν 

 

2310809245 

Τξηγθνύδε Μαξία 

  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2011 

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

3. Τελ αξηζ.53/2011 απόθαζε Γ.Σ. ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ (ΦΔΚ 1273/η.Β΄/16-6-2011) 

«Σπγρώλεπζε Ν.Π.Γ.Γ. ησλ πξώελ Γήκσλ Ωξαηνθάζηξνπ, Μπγδνλίαο θαη Καιιηζέαο θαη 

ζύζηαζε εληαίνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν.3852/2010. 

4. Τελ αξηζ.22755/12-05-2011 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηεο Τεηξακεινύο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο ΠΥΣ: 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Τνκέα, 

ΦΔΚ 280/Α/28-12-2006), όπσο  ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην αξηζ.23297/16-5-2011 έγγξαθν ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Έγθξηζε πξόιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ». 

5. Τελ αξηζ12/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ησλ Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ Καιιηζέαο  

6. Τελ αξηζ132/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 

7. Τνπο πθηζηάκελνπο Ο.Δ.Υ. ησλ πξώελ Ν.Π.Γ.Γ., πνπ ζπγρσλεύηεθαλ θαη ζπγθξνηνύλ ην λέν 

Ν.Π.Γ.Γ. ζην Γήκν Ωξαηνθάζηξνπ κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ, 

Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο Ωξαηνθάζηξνπ».  
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Αλαθνηλώλεη 

 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηξηώλ 

(3) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ΝΠΓΓ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα 

ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη 

ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Έδξα ππεξεζίαο Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

101 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ  

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

 

ΓΗΜΟ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

ΤΔ Πξνζσπηθό 

Καζαξηόηεηαο  

Από ηελ 

ππνγξαθή 

ηεο 

ζύκβαζεο 

θαη 

έσο 31-7-

2012 

 

3 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  

θαη  

ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (παξ.2 αξζξ. 5 λ.2527/1997). 

 

Οη ππνςήθηνη ηεο σο άλσ  εηδηθόηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο  65 εηώλ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1 θαη 

λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, 

εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, είηε 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο Ωξαηνθάζηξνπ, Μαθεδνληθνύ 

Αγώλα θαη Καξατζθάθε, ΤΚ 57013 Ωξαηόθαζηξν, ππόςε θαο Μαξίαο Τξηγθνύδε (ηει. 

επηθνηλσλίαο: 2310809245). Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην 
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εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν 

νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε 

εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην 

θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ ππεξεζία καο ζηελ 

αλσηέξσ δηεύζπλζε· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΣΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα 

αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ 

Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ)· γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά 

θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: 

ύλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΣΔΠ θαη από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: 

Έληππα αηηήζεσλ  Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ). 

 

 

    

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

 

ΑΝΣΩΝΙΑΓΗ ΑΒΒΑ 

 

   

 


