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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 

                           ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑ                       
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑ         

 
                                                                                                 Δπξσπόο,  12/06/2018         

                                                                                  Αξ.Πξση.:     565  

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Γηα ηελ πξόζιεςε  πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξόλνπ, 

ρξνληθήο δηάξθεηαο έσο δύν  (2)  κήλεο , γηα ηελ θάιπςε  θαηεπεηγνπζώλ, 

επνρηθώλ αλαγθώλ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ Δπξσπνύ. 

Η Κοινωθελής Δπιτείρηζη ηοσ Γήμοσ Παιονίας ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 

92/2018 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ ππ΄αξηζκ.πξση. :5494/31-

05-2018 Απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο, αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό  κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πένηε  (5) αηόμων, γηα ηελ θάιπςε ησλ  

θαηεπεηγνπζώλ , επνρηθώλ αλαγθώλ ηεο ,ρξνληθήο δηάξθεηαο  έσο δύν  (2)  
κήλεο , γηα ηηο εμήο εηδηθόηεηεο θαη  ηα θύξηα πξνζόληα: 

 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 
ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 

Γπκλαζηήο 

ΠΔ 

 
Γύν( 2) 

               Κύξηα Πξνζόληα: 
Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο 
Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ Α.Δ.Ι. ή νκώλπκν 
πηπρίν ή δίπισκα (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Ι. ή 
Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) 
Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 

ζρνιώλ εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληηζηνίρσο   
εηδηθόηεηαο. 
 

 
από  

21/06/2018 
 έσο 

17/08/2018 

 
 

Ναπαγνζώζηεο 

ΓΔ 

 
 

Γύν (2) 

             Κύξηα Πξνζόληα: 
α)Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο. 
β)Άδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε από 
Ληκεληθή Αξρή. 
          Πξνζόληα Α΄ Δπηθνπξίαο: 

α)Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηάμηνπ 
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ 
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην 
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο 
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο 
Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ Ν.2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο. 
β) Άδεηα λαπαγνζώζηε, εθδηδόκελε από 
Ληκεληθή Αξρή.  

 
 

 

 
 
 

1ος 
Ναπαγνζώζηεο 

από  

21/06/2018 
έσο  

20/08/2018 
 
 

2ος 
Ναπαγνζώζηεο 

από 
24/06/2018  

έσο  
23/08/2018 
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ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΓΔ 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

Έλαο 
(1) 

             Κύξηα Πξνζόληα: 

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
(Ι.Δ.Κ) νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα 
Φξεκαηνπηζησηηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ 
Υπεξεζηώλ (πξώελ Οηθνλνκίαο θαη 
Γηνίθεζεο) ή  Πηπρίν Β΄ θύθινπ Σπνπδώλ 
Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ 

(ΤΔΔ), αλεμάξηεηα από εηδηθόηεηα , ή  
Πηπρίν Α΄ θύθινπ Σπνπδώλ Τερληθνύ 
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΤΔΔ) 
νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα 
Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή 
– Απνιπηήξηνο ηίηινο: 
– Δληαίνπ Λπθείνπ ή 

– Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, 
αλεμάξηεηα από θιάδν ή εηδηθόηεηα ή 
-Τερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, 
αλεμάξηεηα από εηδηθόηεηα ή 
– Λπθείνπ Γεληθήο Καηεύζπλζεο ή άιινο 
ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο 
κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  

β) Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) 
επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. 
  

  

  
  
  
  

 
  

 
από 

21/06/2018 
έσο 

20/08/2018 
 

  

  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

Αλαθέξνπκε :  

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 

2. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ 

ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνύ.  

3. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο 

πξνεγνύκελν δσδεθάκελν πνπ ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή 

λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη. 

Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειώλνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία 

απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη 

ιήμε). 

4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο γηα ηε κόληκε θαηνηθία ηνπ 

ππνςεθίνπ (Ν. 2647/1998 άξζξν 4. παξ 5).  

5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

6. Απνδεηθηηθά εκπεηξίαο. 

  

                    ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινύο  

Δπηρείξεζεο Παηνλίαο (Γ/λζε: Δπξσπόο, ηει: 23433 50614-50633) θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

Οη  ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε 

πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο , ζηνλ ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο ζην 

Πνιύθαζηξν θαη  ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο έδξαο ηεο  Δπηρείξεζεο ζηνλ Δπξσπό 

(ημερομηνία ανάρηηζης : 13/06/2018). 
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Ο Πρόεδρος 

ηης Κοινωθελούς Δπιτείρηζης Παιονίας 

 

 

 

Μπαβέλης Γημήηριος 
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