
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Τύρναβος, 24/07/2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ      Αριθµ. Πρωτ.: 362 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Κ.Ε.∆Η.Τ.) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου 
 
Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
32/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού 
αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για 
τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα 
χρονική περίοδο: 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

∆Ε 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

 
 
2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος 
ειδικότητας  Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής 
Τεχνικής  ή Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών 
Υπηρεσιών ή Υπεύθυνος Μονάδας 
Συστηµατοποιηµένου Επισιτισµού 
(Catering)  ή Τεχνίτης Εστιατορίου - 
Επισιτισµού (Σερβιτόρος) ή  Ειδικός 
Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών & Τροφοδοσίας 
ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών 
Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακής- 
Εστιατορικής Τέχνης ή Βοηθός 
Εστιατορικής Τέχνης  ή Υπάλληλος Μπαρ ή 
Τεχνίτης Ποτών και οινολογίας (Μπαρίστας) 
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών µονάδων : ΙΕΚ  ή  
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  ή σχολής 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή  
Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων 
Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού 
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΟΤΕΚ) των τµηµάτων του β.δ 151/1971 
(ΦΕΚ 52Α'): 
ι) Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών 
Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν και 
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυµνασίου. 

 
Δύο (2)  
μήνες 
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ιι) Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης 
µονοετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται 
να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο 
Λυκείου. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από 
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 
  
 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 
 

 
∆Ε 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚ

ΗΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 
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Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 
Δύο (2)  
μήνες 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
Αναφέρουμε ενδεικτικά:  
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση 

πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.  
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 
3584/07  

4. Βεβαίωση ανεργίας 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Τυρνάβου (Κ.Ε.∆Η.Τ.), Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ. 40100, 
Τύρναβος, υπόψη κας Χατζηζήση Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 2492350170 ή 
2492350171). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των 
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά 
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων της επιχείρησης.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.ΔΗ.Τ. 
 
 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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