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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 
 
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ππό όξνπο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ κεξηθήο 
απαζρόιεζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. 
 
 
Η Αλώλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. κε ηελ επσλπκία «ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ» (ΥΚΚ), 
ζύκθσλα κε ηελ από 20 Οθησβξίνπ 2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, 
αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό ππό όξνπο κε ζύκβαζε εξγαζίαο κεξηθήο απαζρόιεζεο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πελήληα επηά (57) αηόκσλ,  γηα ηελ θάιπςε 
επνρηαθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηεο, πνπ εδξεύνπλ ζην Υεικό Καιαβξύησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
παξαθάησ, 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 ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 ΥΚΚ Υεικόο 
Φξνληηζηέο/ρεηξηζηέο ελαέξησλ 
αλαβαηήξσλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ 
κε ζπξκαηόζθνηλν ΓΔ 

2 κήλεο 19 

102 ΥΚΚ Υεικόο 
Τπάιιεινη ππνδνρήο θαη 

εμππεξέηεζεο πειαηώλ ΓΔ 
2 κήλεο 

9 

103 ΥΚΚ Υεικόο Δθδνηήξηα Δηζηηεξίσλ ΓΔ 2 κήλεο 5 

Καλάβρστα  
16/11/2020 
Αριθ. Πρωτ.45/1 
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ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 
ζέζεο 

Τπεξεζία 
Έδξα 

ππεξεζίαο 
Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 
ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 
αηόκσλ 

104 ΥΚΚ Υεικόο 
Τπάιιεινη θαηαζηήκαηνο εηδώλ ζθη 

ΓΔ 
2 κήλεο 

6 

105 ΥΚΚ Υεικόο Σακεία θαηαζηήκαηνο εηδώλ ζθη ΓΔ 2 κήλεο 2 

106 ΥΚΚ Υεικόο Πηζηέξ – ηξαπκαηηνθνξείο ΓΔ 2 κήλεο 7 

107 ΥΚΚ Υεικόο 
Υεηξηζηέο δηαζηξσηηθώλ κεραλεκάησλ 

ΓΔ 
2 κήλεο 

6 

108 ΥΚΚ Υεικόο Παξθαδόξνη ΤΔ 2 κήλεο 3 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο / Δηδηθόηεηα 
Σίηινο ζπνπδώλ 

θαη 
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

101 
Φξνληηζηέο / ρεηξηζηέο 

αλαβαηήξσλ κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνύ κε ζπξκαηόζθνηλα 

ΓΔ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ, ή 3 ρηνλνδξνκηθώλ πεξηόδσλ, 
ζαλ θξνληηζηήο / ρεηξηζηήο ελαεξίσλ ή θαη ζπξόκελσλ 
αλαβαηήξσλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ κε ζπξκαηόζθνηλα. 

 Γίπισκα ελαεξίηε δηαζώζηε, εθδνζέλ από πηζηνπνηεκέλε 
ζρνιή. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ, ή δύν ρηνλνδξνκηθώλ 
πεξηόδσλ, ζαλ θξνληηζηήο / ρεηξηζηήο αλαβαηήξσλ κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνύ κε ζπξκαηόζθνηλα. 

 Γλώζεηο ζεκάησλ εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη αληηκεηώπηζεο 
δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεκέλν 
θνξέα εθπαίδεπζεο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ζε ζέζε ρεηξηζηή 
κεραλεκάησλ ή εμππεξέηεζεο πειαηώλ ζε ηερληθή ή εκπνξηθή 
επηρείξεζε. 

102 
Τπάιιεινη ππνδνρήο θαη 

εμππεξέηεζεο πειαηώλ ΓΔ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Δκπεηξία 3 ηνπιάρηζηνλ εηώλ, ή 3 ηνπξηζηηθώλ πεξηόδσλ ζε 
αληίζηνηρε ζέζε ζε ρεηκεξηλέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 Γλώζεηο ζεκάησλ εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη αληηκεηώπηζεο 
δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεκέλν 
θνξέα εθπαίδεπζεο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο / Δηδηθόηεηα 
Σίηινο ζπνπδώλ 

θαη 
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ή κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ 
ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ρεηκεξηλή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε 
ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε, ή ζε άιιε εκπνξηθή ή ηερληθή 
επηρείξεζε.  

103 
Δθδνηήξηα Δηζηηεξίσλ ΓΔ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Δκπεηξία 3 ηνπιάρηζηνλ εηώλ, ή 3 ηνπξηζηηθώλ πεξηόδσλ ζε 
αληίζηνηρε ζέζε ζε ρεηκεξηλέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 Γλώζεηο ζεκάησλ εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη αληηκεηώπηζεο 
δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεκέλν 
θνξέα εθπαίδεπζεο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ή κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ 
ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ρεηκεξηλή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε 
ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε, ή ζε άιιε εκπνξηθή ή ηερληθή 
επηρείξεζε.  

104 
Τπάιιεινη θαηαζηήκαηνο εηδώλ 

ζθη ΓΔ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δπν εηώλ ή δπν ηνπξηζηηθώλ πεξηόδσλ ζε 
αληίζηνηρε ζέζε ζε επηρείξεζε εκπνξίαο εηδώλ ζθη πνπ 
απνδεηθλύεηαη από επίζεκα έγγξαθα.  

 Γλώζεηο ζεκάησλ εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη αληηκεηώπηζεο 
δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεκέλν 
θνξέα εθπαίδεπζεο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ή κίαο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ 
ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε επηρείξεζε εκπνξίαο εηδώλ ζθη πνπ 
απνδεηθλύεηαη από επίζεκν έγγξαθν. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ζε ζέζε πσιεηή ή ππαιιήινπ 
εμππεξέηεζεο πειαηώλ ζε ρεηκεξηλή ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε, ή 
2 εηώλ ζε άιιε εκπνξηθή επηρείξεζε. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο ζέζεο / Δηδηθόηεηα 
Σίηινο ζπνπδώλ 

θαη 
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

105 
Σακεία θαηαζηήκαηνο εηδώλ ζθη 

ΓΔ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Δκπεηξία 3 ηνπιάρηζηνλ εηώλ, ή 3 ηνπξηζηηθώλ πεξηόδσλ ζε 
αληίζηνηρε ζέζε ζε ρεηκεξηλέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 Γλώζεηο ζεκάησλ εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη αληηκεηώπηζεο 
δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ απνδεηθλύεηαη από πηζηνπνηεκέλν 
θνξέα εθπαίδεπζεο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ή κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ 
ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ρεηκεξηλή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε 
ηνπξηζηηθή εγθαηάζηαζε, ή ζε άιιε εκπνξηθή ή ηερληθή 
επηρείξεζε.  

 

106 
Πηζηέξ – ηξαπκαηηνθνξείο ΓΔ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 ρηνλνδξνκηθώλ πεξηόδσλ, ζαλ πηζηέξ 
ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ. 

 Γλώζεηο Α’ βνεζεηώλ πνπ απνδεηθλύεηαη από επίζεκν έγγξαθν. 

 Γίπισκα ελαεξίηε δηαζώζηε εθδνζέλ από πηζηνπνηεκέλε ζρνιή. 
ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δύν ρηνλνδξνκηθώλ πεξηόδσλ, ζαλ πηζηέξ 
ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Άξηζηε γλώζε ζθη πνπ απνδεηθλύεηαη από επίζεκν έγγξαθν 
ζρνιήο εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ. 

107 
Υεηξηζηέο δηαζηξσηηθώλ 

κεραλεκάησλ ΓΔ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Άδεηα νδήγεζεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο Γ πνπ 
απνδεηθλύεηαη από επίζεκν έγγξαθν. 

 Άδεηα ρεηξηζηνύ κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο ρηνληνύ ή 
εθρηνληζηηθνύ κεραλήκαηνο πνπ απνδεηθλύεηαη από επίζεκν 
έγγξαθν. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Άδεηα νδήγεζεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο Γ πνπ 
απνδεηθλύεηαη από επίζεκν έγγξαθν. 

 Βνεζόο ρεηξηζηή κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο ρηνληνύ ή 
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εθρηνληζηηθνύ κεραλήκαηνο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ ζε 
αληίζηνηρε εξγαζία. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα)  

 Άδεηα νδήγεζεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο Γ πνπ 
απνδεηθλύεηαη από επίζεκν έγγξαθν. 

 Βνεζόο ρεηξηζηή κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο ρηνληνύ ή 
εθρηνληζηηθνύ κεραλήκαηνο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο 
ζε αληίζηνηρε εξγαζία, ή βνεζόο ρεηξηζηή κεραλήκαηνο 
δηακόξθσζεο εδάθνπο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ ζε 
αληίζηνηρε εξγαζία. 

 

108 
Παξθαδόξνη ΤΔ 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 Δκπεηξία 3 ηνπιάρηζηνλ εηώλ, ή 3 ηνπξηζηηθώλ πεξηόδσλ ζε 
αληίζηνηρε ζέζε ζε ρεηκεξηλέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 

 Δκπεηξία ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ή κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ ζε 
αληίζηνηρε ζέζε ζε ρεηκεξηλή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε.  

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ 
πξνζόληα) 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε άιιε 
επηρείξεζε. 

 
 

Οη ππνςήθηνη ησλ εηδηθνηήησλ 101, 102, 104, 105, 106, 107 θαη 108 ζπλίζηαηαη λα είλαη ειηθίαο από 
18 έσο 50 εηώλ, ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο.         

ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 

Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά εηδηθόηεηα κε 
βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο. 

(1) Πξνεγνύληαη νη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Καιαβξύησλ (Α' βαζκόο εληνπηόηεηαο) 

(2) Έπνληαη νη δεκόηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γ. Διιάδαο (Β΄ βαζκόο εληνπηόηεηαο) 

(3) Έπνληαη νη θάηνηθνη όιεο ηεο ρώξαο (Γ’ βαζκόο εληνπηόηεηαο) 
 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ ινηπώλ 
ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, λνκίκσο επηθπξσκέλα, όια ηα 
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Φσηναληίγξαθν ΑΓΣ ή δηαβαηεξίνπ 

 Σίηιν ζπνπδώλ 

 Πηζηνπνηεηηθό πξόζζεησλ πξνζόλησλ, όπσο γιώζζα, δηάζσζε, Α’ βνήζεηεο, εμππεξέηεζε 
πειαηώλ, ζθη, θιπ όπσο ν πίλαθαο Β. 

 Δπαγγεικαηηθή άδεηα (*όπνπ απαηηείηαη) 
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 Πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ πεξί εγγξαθήο ζην δεκνηνιόγην 

 Βεβαίσζε Απαζρόιεζεο ή Απόδεημε εκπεηξίαο – ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 
1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεηαη ν εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΗ 

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ζα δεκνζηεπζεί ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ 
(Πεινπόλλεζνο-Γλώκε) θαη ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν ησλ 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν εδξεύεη ε ππεξεζία.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε πνπ βξίζθεηαη ζην νπηζζόθπιιν ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο θαη λα ηελ ππνβάινπλ κε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο :  

 Απηνπξνζώπσο, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ Καιαβξύησλ 
(πξ. ηνπξηζηηθό πεξίπηεξν), εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο από 08:30πκ– 15:30κκ. Καηά ηελ 
πξνζέιεπζε απαηηείηαη ε ρξήζε κάζθαο. Παξαθαινύληαη νη αηηνύληεο λα έρνπλ έηνηκα 
θαη ζπκπιεξσκέλα όια ηα απαηηνύκελα έληππα ώζηε λα πεξηνξηζηεί ε ώξα παξακνλήο 
ηνπο ζηνλ ρώξν ηνπ γξαθείνπ θαη λα κελ δεκηνπξγεζεί ζπλσζηηζκόο   

 Σαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ 
αθόινπζε δηεύζπλζε : Δπζεβίνπ Κεπνπξγνύ 6, Καιάβξπηα, Σ.Κ. 250 01 , ππ’ όςηλ θαο 
ηακάηε Δπεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 697 0104625). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ 
αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία 
πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη 
ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 Ηιεθηξνληθά, ζηελ δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο καο : info@kalavritaski.gr 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε θαη γηα έλα θσδηθό ζέζεο. Η ζώξεπζε 
ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θσδηθώλ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε 
πεξίπησζε αθύξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκό ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ 
δηαδηθαζία.  

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 θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε αλάξηεζε 
είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ιήγεη ηελ Γεπηέξα, 30 Ννεκβξίνπ 2020. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ ζηελ ππεξεζία καο ζηελ αλσηέξσ 
δηεύζπλζε ε λα εθηππώζνπλ ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ:  ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 
Αθνύ ε ππεξεζία καο  επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαιεί ζε ζπλέληεπμε(ε νπνία ζα 
γίλεη κε ςεθηαθά κέζα) θαη ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Η 
θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Πξώηα απ’ όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηνπο θσδηθνύο  ζέζεο πνπ 
έρνπλ επηιέμεη κε βάζε ην βαζκό εληνπηόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ (Α΄, Β΄, Γ’).  
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2. Μεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ κε ηελ ίδηα εληνπηόηεηα πξνεγνύληαη νη έρνληεο ηα θύξηα πξνζόληα θαη 
αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοσρίας κοκ).  

3. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαη ηα ίδηα πξνζόληα (κύρια ή 
επικοσρικά), γίλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε παξόκνηα ππεξεζία. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΠΙΛΑΥΟΝΣΧΝ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ πιεξνθόξεζε 
γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο θαη ζα θιεζνύλ λα απνδερηνύλ ηελ πξόζιεςή ηνπο, εθόζνλ επξίζθνληαη 
κεηαμύ ησλ επηιαρόλησλ. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή κε εκθάληζεο θάπνηνπ ππνςεθίνπ, ηε ζέζε ηνπ 
θαηαιακβάλεη ν επόκελνο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, θνθ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΠΡΟΛΗΦΗ 

Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (2 
κήλεο) ακέζσο όηαλ ζπληξέρνπλ νη θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο.   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ: ΟΡΟΙ ΔΡΓΑΙΑ  

Σν πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιεθζεί, ζα ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξία καο κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ κεξηθήο απαζρόιεζεο, ππό ηνπο παξαθάησ εηδηθνύο ζπκβαηηθνύο όξνπο, ιακβαλνκέλεο 
ππόςε ηεο θύζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο καο, σο θαζαξά επνρηαθήο θαη εμαξησκέλεο 
απνθιεηζηηθά από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ζπλέπεηα, εάλ δελ είλαη θαηάιιειεο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο λα 
κελ ιεηηνπξγεί θαζόινπ ε εηαηξία καο. 

Έηζη ην πξνζσπηθό πνπ ζα πξνζιεθζεί, όπσο ζπλέβαηλε θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ζα παξέρεη ηελ 
εξγαζία ηνπ κόλν θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο πνπ είλαη θαηάιιειεο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ιεηηνπξγεί ε 
εηαηξία καο, θαη θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο απηέο ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη θαη ε ζπκθσλεζείζα ακνηβή, ελώ, 
εάλ δελ είλαη θαηάιιειεο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη δελ ιεηηνπξγεί ε εηαηξία καο, δελ ζα θαηαβάιιεηαη 
ακνηβή. 

Σέινο, ε δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο ελεκεξώλεη, πσο ζηα πιαίζηα πξόιεςεο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο 
εμάπισζεο ηεο λόζνπ Covid-19 νη ελδηαθεξόκελνη ζα θιεζνύλ λα ηεξήζνπλ απζηεξά όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα ιεηηνπξγίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, ηνπ ΔΟΣ θαη όισλ 
ησλ εζσηεξηθώλ πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ ηεο επηρείξεζεο όπσο απηέο ζα αλαθνηλσζνύλ πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο λέαο ρηνλνδξνκηθήο πεξηόδνπ.  

 

 
Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  

 
 
 

 
 Αζαλάζηνο Παπαδόπνπινο 

Γήκαξρνο Καιαβξύησλ 


