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                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Θέµα: Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου    

           ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι  

           του ∆ήµου Χερσονήσου . 

 

Η  ∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας  της Περιφέρειας Κρήτης  µετά την 

υπογραφή της διαβαθµικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης 

και του ∆ήµου Χερσονήσου  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε 

σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού 

αριθµού σαράντα εφτά   ατόµων (47 )για την παιδική εξοχή  για την 

κάλυψη παροδικών αναγκών της Π. Ε. του ∆ήµου Χερσονήσου  για τις δύο  

κατασκηνωτικές περιόδους  των παιδιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 2527/97 και  

για τις εξής ειδικότητες και αριθµό θέσεων:  

 Συντονιστής ένας (1) – Επιµελητές τρείς (3) – Ειδικοί Συνεργάτες 

Ψυχαγωγίας δύο  (2) –Ειδικοί Συνεργάτες Χειροτεχνίας  τρείς (3)  – 

Ειδικοί Συνεργάτες Γυµναστικής δύο (2) – Οµαδάρχες δεκαπέντε (15) – 

Ιατρός ένας (1) – Νοσηλευτής ένας (1) – ∆ιαχειριστής -Β. ∆ιαχειριστή – 

Αποθηκάριος ένας (1) κατά ειδικότητα , – Μάγειρας ένας (1) Β. Μαγείρου 

ένας (1) – Ειδικός Τεχνίτης ένας (1) – Εργάτες έξι  (6) – Εργάτριες  πέντε   

(5)- Ναυαγοσώστης ένας (1 ) – Φύλακας  ένας(1). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τα ειδικά τυπικά 

προσόντα και τα όρια ηλικίας  και τη χρονική διάρκεια της εργασίας 

στους πίνακες ανακοινώσεων της Περιφέρειας Κρήτης  της ∆/νσης 

Κοινωνικής Μέριµνας  , των  ∆ήµων και των  ΚΕΠ του Νοµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν  αίτηση στα γραφεία της 

∆/νσης Κοιν. Αλληλεγγύης  Οδός 1770 Αριθ. 24 (Παλαιό Ιπποκράτειο ) 

εντός προθεσµίας  πέντε (5) ηµερών.  

Για περισσότερες πληροφορίες στην ∆/νση Κοινωνικής Μέριµνας της 

Περιφέρειας Κρήτης .  (Βιδάκης Αντώνιος -  τηλ. 2813-412521). 
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