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ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 3-9-2013 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1557 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, για την κάλυψη και 
την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας.  

 
 
Το ΚΕΚΑΠΠΑ ∆ήµου Πέλλας ύστερα από την υπ’ αριθ. 55/2013 απόφαση του 
∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, 
προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό 
ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονικής 
διάρκειας δύο (2) µηνών : 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΑΡΙΘΜΟ
Σ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ 
∆ιοικητικών  

1 1.  Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 
1998 µετονοµάστηκε σε Οικονοµικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή 
Βιοµηχανικής ∆ιοικητής και 
Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας 
και Συστηµάτων Παραγωγής) ή 
Βαλκανικών Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών 
Σπουδών ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονοµικών και Πολιτικών 
Σπουδών (από Μάιο 2008 
µετονοµάσθηκε σε ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή ∆ιεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σπουδών ή ∆ιεθνών και 

∆ύο (2)  
µήνες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & 
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Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ∆ιεθνών 
Οικονοµικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή 
∆ιοίκησης Τεχνολογιών ή 
∆ιοικητικής Επιστήµης και 
Τεχνολογίας ή ∆ιαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκησης ή 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίµων ή 
Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής 
Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων 
ή Ιστορίας- Αρχαιολογίας- 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε 
κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή 
Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή Κοινωνικής 
Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός 
του 2002 µετονοµάστηκε σε 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
Ιστορίας ) ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής ή Λογιστικής και 
Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής 
Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής 
Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και 
∆ιοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ 
Αγροτικών Προϊόντων ή IV 
µεσογειακών Σπουδών µε 
κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β] 
∆ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών ή 
Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 
Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών 
ή Νοµικής ή Οικονοµικής Επιστήµης 
ή Οικονοµικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή Οικονοµικών 
Επιστηµών ή Οικονοµικής και 
∆ιοίκησης Τουρισµοί ή Οργάνωσης 
και ∆ιαχείρισης Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (από 2006 
µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 
και Τροφίµων) ή Οργάνωσης και 
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∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης 
Αθλητισµού ή Περιφερειακής και 
Οικονοµικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής 
Επιστήµης ή Πολιτικής Επιστήµης 
και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Πολιτικής 
Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικών 
Επιστηµών ή Πολιτικής Επιστήµης 
και ∆ιεθνών Σπουδών ή Πολιτικής 
Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων ή 
Πολιτικών Θεσµών και ∆ιεθνών 
Σχέσεων (από 2006 µετονοµάστηκε 
σε Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών 
Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και 
Συστηµάτων Παραγωγής ή 
Στατιστικής ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικής Επιστήµης ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών 
ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήµης ή Χρηµατοοικονοµικής 
και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ΑΕΙ ή το 
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της 
ηµεδαπής η ισότιµος τίτλος 
σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας, 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισµού που προβλέπονται για 
τους µόνιµους υπαλλήλους του 
πρώτου µέρους του ν. 3584/07.   
 

ΤΕ 
Βρεφονηπιοκ
όµων  
 

1 1. Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος 
Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής 
Αγωγής ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή 
δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  
ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  
πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή 
Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή 
ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 
αντίστοιχο 
 κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 

∆ύο (2)  
µήνες 
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ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισµού που προβλέπονται για 
τους µόνιµους υπαλλήλους του 
πρώτου µέρους του ν. 3584/07.   
 

∆Ε Μαγείρων 2 1. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος 
τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης 
ή τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 
σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ 
ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 
1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος 
σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισµού που προβλέπονται για 
τους µόνιµους υπαλλήλους του 
πρώτου µέρους του ν. 3584/07.   
 

∆ύο (2)  
µήνες 

ΥΕ 
Καθαριότητο
ς 

1 1. ∆εν απαιτούνται τυπικά 
προσόντα  
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα 
διορισµού που προβλέπονται για 
τους µόνιµους υπαλλήλους του 
πρώτου µέρους του ν. 3584/07.   
 

∆ύο (2)  
µήνες 

  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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.  
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3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 
3584/07  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Οι  ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους 
και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη 
της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ΚΕ.Κ.A.Π.Π.Α. καθώς και 
στο www .diavgeia.gov.gr (από 5/9/2013 µέχρι και 11/9/2013) στα γραφεία του 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής 
∆ήµου Πέλλας ειδικότερα στη Γραµµατεία του Νοµικού Προσώπου  (∆/νση: 
Κολοκοτρώνη 180, Γιαννιτσά) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   
 
 
 
 

                                   Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος  

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΛΘΠ-ΤΔ9


