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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α ‘), σύμφωνα με τις οποίες οι Δήμοι μπορούν να προβούν 

στην πρόσληψη προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή 

κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας  

2.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης»(ΦΕΚ 87/Α  /7-6-2010), όπως ισχύουν. 

3.Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθ. 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ214/ Α΄/6.11.2020)  

4.Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» ( ΦΕΚ 28/Α/1994)όπως ισχύουν 

5.Την με αρ. 299/2020 (ΑΔΑ:6ΔΦΩΩΞΡ-Δ8Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 

στην πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας επτά (7) και τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19. 

6. Τις έκτακτες και άμεσες ανάγκες του Δήμου Παιονίας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία καθαριότητας και των δομών Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 

 

 

Την άμεση πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας επτά (7) και τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, ως εξής:  

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ . 

 
 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ               
Πολύκαστρο, 01-12-2020 

                     Αριθ.  Πρωτ. :20980 

 
 
 

Ταχ. Δ/νση: 

Ταχ. Κώδικας: 

Τηλέφωνο: 

E-mail : 

 

Μ. Αλεξάνδρου 75-77  

612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 

2343350128 

tap_delikirou@paionia.gov.gr 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΠΕ 

Ψυχολόγων 

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή  

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους 

έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του 

ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), 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 και  β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του 

Ψυχολόγου.  

1 7 μήνες 

2 ΔΕ 

Νοσηλευτών 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής 

Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή 

ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή 

Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός 

Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής 

Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή 

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής 

Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 

ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός 

Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής 

Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 

μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου ή   

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ (Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή 

Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι 

πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 

επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή 

 

1 7 μήνες 

 

3. 

ΔΕ Οδηγών 

απορριμματο

φόρου 

Α.Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή ελλείψει αυτού 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Β.Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου  Γ΄ κατηγορίας.  

Γ.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Δ. 74/2008)  

Δ. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να 

είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου 

2 7 μήνες 
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Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

 
4 ΔΕ Οδηγών 

Γ΄κατηγορίας 

Α.Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή ελλείψει αυτού 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Β.Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου  Γ΄ κατηγορίας.  

Γ.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 

μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Δ. 74/2008)  

 

1 7 μήνες 

5 ΔΕ 

Διοικητικού 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής και β) γνώση 

Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου 

1 4 μήνες 

6 ΔΕ 

Διοικητικού 

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής και β) γνώση 

Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας 

κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών 

διαδικτύου 

1 7 μήνες 

7 ΥΕ Γενικών 

Καθηκόντων 

  

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 

4 7 μήνες 

8 ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητα

ς- Συνοδών 

Απορριμματο

φόρου 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 1 7 μήνες 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες 

2.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών 

3.Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού  Κιλκίς 

4.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των   

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 

5.Τα απαιτούμενα ανά θέση δικαιολογητικά.  

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει με την αίτησή τους να υποβάλουν τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

2) Τα απαιτούμενα, ανά θέση δικαιολογητικά.  

3)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 

για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν.3584/2007.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα 

αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου (paionia.gov.gr) προκειμένου να τα συμπληρώσουν και 

να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά. 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Παιονίας, στην 

ιστοσελίδα του Δήμου (paionia.gov.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Πέμπτη 03-12-2020 επόμενη ημέρα της 

τελευταίας ανάρτησής της (02-12-2020) στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος 

του Δήμου Παιονίας και στον ιστότοπο του Δήμου μας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την  

Δευτέρα 07-12- 2020 . 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται με ηλεκτρονικό τρόπο στο (email: tap_pierratou@paionia.gov.gr) ή κατ΄εξαίρεση  

αυτοπροσώπως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Παιονίας αφού 

προηγουμένως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα 2343350128-2343350171-

2343350113 για να κλείσουν ραντεβού και έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής 

υποβολής.  

 

 

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.ΣΙΩΝΙΔΗΣ 
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