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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
    Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμ-
βασης και μέχρι τις 31/07/2014, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20, 
παρ. 4 του Ν. 2738/99, περίπτωση Κ παρ. 2 του άρθρου 14 του 
Ν.2190/94, του Ν. 1256/82 και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, κα-
θώς και της υπ’ αρ. 43/2014 απόφασης του Δ.. του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου 
Νάουσας, που εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. 5074/30-5-2014 έγγραφο της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.                                                                      
    Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας κάνει γνωστό ότι θα 
προβεί στην πρόσληψη προσωπικού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/α Ειδικόηηηα Αριθμός α-

ηόμων 

Διάρκεια 

ζύμβαζης 

Ειδικά –Τσπικά προζόνηα 

1 ΣΔ  

Βπεθονηπιοκόμων   

3 Από ηην ςπο-

γπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ μέ-

σπι και 

31/7/2014 

Πηςσίο ή δίπλυμα ημήμαηορ Βπεθονηπιο-
κομίαρ ή Πποζσολικήρ Αγυγήρ ΤΔΙ  ή ηο 
ομώνςμο πηςσίο ή δίπλυμα Ππογπαμμά-
ηυν Σποςδών Δπιλογήρ (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ  ή 
ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα  πηςσίο ή δί-
πλυμα ΤΔΙ ή Ππογπαμμάηυν  Σποςδών 
Δπιλογήρ (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ηηρ ημεδαπήρ ή 
ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή 
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αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ ή ηο 
ομώνςμο ή ανηίζηοισο καηά ειδικόηηηα 
πηςσίο ΚΑΤΔΔ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ ημε-
δαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικό-
ηηηαρ. 

2 ΓΔ  

Βοηθών Βπεθονηπιοκόμων   

1 Aπό ηην ςπο-

γπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ μέ-

σπι και 

31/7/2014 

Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ 
ειδικόηηηαρ  Βοηθών Βπεθονηπιοκόμυν-
Παιδοκόμυν ή Βοηθών Βπεθοκόμυν ή 
Βοηθών Βπεθονηπιοκόμυν ή Πποζσολι-
κήρ Αγυγήρ Γπαζηηπιοηήηυν Γημιοςπγί-
αρ και Έκθπαζηρ ή Δπιμεληηών Ππόνοιαρ  
ή Κοινυνικών Φπονηιζηών ή Πποζσολικήρ 
Αγυγήρ Ημεπήζιαρ Φπονηίδαρ Παιδιών με 
Διδικέρ Ανάγκερ ή ανηίζηοισο πηςσίο ή 
δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ηυν παπα-
κάηυ ζσολικών μονάδυν : ΙΔΚ  ή  Τεσνι-
κού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α’ ή 
Β’ κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλα-
δικού Λςκείος ή Τεσνικού Δπαγγελμαηι-
κού Λςκείος ή Τεσνικήρ Δπαγγελμαηικήρ 
Σσολήρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ  ή 
ζσολήρ μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν. 
1346/1983 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολι-
κήρ μονάδαρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, 
ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. 

3 Τ.Δ. Βοηθηηικό πποζωπικό  2 Aπό ηην ςπο-

γπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ μέ-

σπι και 

31/7/2014 

Απολςηήπιορ ηίηλορ Υποσπευηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ (δηλ. απολςηήπιο 3ηάξιος 
Γςμναζίος ή για ςποτήθιοςρ πος έσοςν 
αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 
απολςηήπιο Γημοηικού Σσολείος) ή 
ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ 
καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος Ν.Γ. 
580/1970 ή Απολςηήπιορ Τίηλορ 
Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος 
άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ 
ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ 
αλλοδαπήρ 

4 Τ.Δ. Δπγάηηρ σειπώναξ 1 Aπό ηην ςπο-

γπαθή ηηρ 

ζύμβαζηρ μέ-

σπι και 

31/7/2014 

Γεν απαιηούνηαι ειδικά ηςπικά πποζόνηα 
ζύμθυνα με ηο άπθπο 5 παπ. 2 ηος 
Ν.2527/1997 

 
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 
τις 6/6/2014 στη διοικητική υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, που στε-
γάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Κ.Α.Π.Η. Νάουσας (Μητροπό-
λεως 9 – Νάουσα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο τηλ. 2332025600. 
  
 
                  Η ΠΡΟΕΔΡΟ 
                                                    του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας 
 
                                                                   
                                                             ΕΤΔΟΞΙΑ ΙΣΚΑΡΑ  
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