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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ' αριθμ. 2/ 2017 

 

 

 

 
 
Για την υλοποίηση του Έργου Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό        
Παντοπωλείο και συσσιτίου στο Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο του περιφερειακού Ε. Π. 
«Κρήτη» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη» 
 
Τα  Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού ως Δικαιούχος της πράξης : 
«ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  

 
Έχοντας υπόψη: 
1 Την ανοικτή πρόσκληση με κωδικό ΕΚΤ – 11, ΟΠΣ 1569 (ΑΔΑ: 7ΦΟ47ΛΚ-ΣΞΥ) 
της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» για υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία «Δομών 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείου, Παροχή Συσσιτίου» . 
2. Το από 27 Ιουλίου 2016 Συμφωνητικό Συνεργασίας με το Δήμο Ηρακλείου. 
3. Την με αριθμ. πρωτ.7083/12-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΔΟΜΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ 
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 
5002058 στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» . 
4.  Την με αριθμό 5/1/27-03-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των 
Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού. 

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά ενός (.1.) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή 
Συσσιτίου Δήμου Ηρακλείου» των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. 
Καλοκαιρινού, που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων  
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιδιωτικού δικαίου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

105 

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα 
Α. & Μ. Καλοκαιρινού  
για τη στελέχωση της 

Δομής  
Παροχή Συσσιτίου 

Ηράκλειο Κοσμά 
Ζώτου & Μονής 
Αγκαράθου 9. 

ΔΕ 
Βοηθός Μάγειρα 

Ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της 
σύμβασης, με 

δυνατότητα ανανέωσης 
έως τη λήξη του 
προγράμματος.

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

105 

   
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

 
 
 

Οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών. 

 
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α & 
Μ Καλοκαιρινού  στη διεύθυνση : 
 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α. & Μ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 
Ι. Μαρινέλη αριθ. 2  

71202 Ηράκλειο 
Τηλ. 2810/226-105 ή 2810/330-538 

Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας. 
Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων   
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας 
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία 
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά 
νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.   
 
Ολόκληρη η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ καθώς και το έντυπο της Αίτησης – 
Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται από το ΚΕΠ της Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου, τα 
γραφεία των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού οδός  Ι. Μαρινέλη αρ. 2 Ηράκλειο . 


