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  Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η  
 

 Για  την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου.  
 Το Ν.Π. «Κέντρο Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισµού, 
Παιδείας & Προσχ. Αγωγής ∆ήµου Βέροιας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  16 άτοµα για την 
κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του ύστερα από 
τη µε αρ. 260/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 
10741/2013 έγκριση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν.3584/07, συµπληρώνοντας 
εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, καθώς και το αριθµ. οικ. 
31100/31-7-2013 εγγρ. ΥΠ.ΕΣ., για τις εξής ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα 
ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια: 

 

Α
/
Α 

Ειδικό-
τητα 

Τυπικά Προσόντα Αριθ
µός 

Χρονική 
∆ιάρκεια 
απασχό
λησης 
(µήνες)  

1 ΠΕ 
Ιατρών 
(Παθολ
όγων) 

α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ, της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος,  
γ) Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολόγου,  
δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου και  
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, 
αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

1 2 

2 ΤΕ 
Βρεφ/µ

ων 

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 
ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

4 2 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΟΚΨΓ-ΕΨΙ



 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση, µαζί µε τα αιτούµενα 
δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα), στα γραφεία της 
υπηρεσίας µας, στην οδό Θ. Ζωγιοπούλου 5 και ειδικότερα στο Γραφείο 
∆ιοικητικού, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφηµερίδες. (από6-11-2013 έως 11-11-2013).  
 
Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου Βέροιας και του Νοµικού µας Προσώπου, 
από όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται για τα κατά 
νόµο τυπικά προσόντα κατάληψης των θέσεων και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.         
 
 
                                               

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.    
 
 
                                                               ΠΑΥΛΟΣ   ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ                      
                                                   

     
3 ∆Ε  

Mαγείρ
ων 

 
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:Ινστιτούτου Επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ)ή 
τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ή Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ)ήΤεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου 
(ΤΕΛ)ήΤεχνικής Επαγγελµατικής σχολής (ΤΕΣ) δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν.1346/1983 
(ΦΕΚ46Α )ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

Προσόντα  Α΄Επικουρίας 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 

 

Οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής 
της αλλοδαπής 
 

Προσόντα Β΄Επικουρίας 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 
προσόντα) 
 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου),ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής σχολής του ν.δ 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 ή άλλος 
ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και εµπειρία τουλάχιστον τριών(3) ετών 
ως Μάγειρας 

1 2 

4 ΥΕ  
Βοηθ. 

Μαγείρ
ων 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 
τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής σχολής του ν.δ 580/ 1970 

2 2 

5 ΥΕ 
Φυλάκ

ων 

Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου),ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής σχολής του ν.δ 580/1970 

8 2 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΟΚΨΓ-ΕΨΙ


