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ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ                                   
& ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ ΒΔΡΟΗΑ 
θαη δ.η. «ΚΑΠΑ» 
ΣΜΖΜΑ Α΄ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  
 
Σαρ Γ/λζε       :Θ. Εσγηνπνύινπ 5, Βέξνηα    
Σαρ. Κσδ.       :59132   
Πιεξνθνξίεο  : Μαξίλνο Μπνύρηζεο 
Email              : info@veriakapa.gr  

 
 
      Π Δ Ρ Η Λ Ζ Π Σ Η Κ Ζ  Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω  Ζ (σπ΄αρηζ. ΟΥ 3/2022) 
γηα  ηε ζύλαυε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ 
ΥΡΟΝΟΤ.  
 

Σν Κέληρο Κοηλφληθής Προζηαζίας, Αιιειεγγύες, Αζιεηηζκού, Παηδείας θαη 
Προζτοιηθής Αγφγής Γήκοσ Βέροηας αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό 
κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά ηρηώλ (3) 
αηόκφλ, γηα ηελ θάιπςε επνρηαθώλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, γηα ηηο εμήο θαηά 
εηδηθόηεηα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή δηάξθεηα:  

Κφδηθός 

ζέζες 
Τπερεζία 

Έδρα 

σπερεζίας 
Δηδηθόηεηα Γηάρθεηα ζύκβαζες 

Αρηζκός 

αηόκφλ 

101 

Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Αιιειεγγύεο, Αζιεηηζκνύ, 
Παηδείαο θαη Πξνζρνιηθήο 
Αγσγήο Γήκνπ Βέξνηαο»  

(γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γνκήο 
«Παηδηθόο ηαζκόο 

Παιαηηηζίσλ») 

Γήκνο  
Βέξνηαο 

**ΣΔ Βξεθνλεπηνθόκσλ 

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο  

31-8-2023 
κε δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο  
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο  
 

1 

102 

Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Αιιειεγγύεο, Αζιεηηζκνύ, 
Παηδείαο θαη Πξνζρνιηθήο 
Αγσγήο Γήκνπ Βέξνηαο»  
(γηα ηε ζηειέρσζε ηεο «Γ’ 

Παηδηθόο ηαζκόο») 

Γήκνο  
Βέξνηαο 

**ΣΔ Βξεθνλεπηνθόκσλ 

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο  

31-8-2023 
κε δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο  
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο  
 

1 

103 

Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληξν 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Αιιειεγγύεο, Αζιεηηζκνύ, 
Παηδείαο θαη Πξνζρνιηθήο 
Αγσγήο Γήκνπ Βέξνηαο»  

(γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γνκήο 
«Παηδηθόο ηαζκόο 

Ρηδσκάησλ») 

Γήκνο  
Βέξνηαο 

**ΓΔ Βνεζώλ 
Βξεθνλεπηνθόκσλ 

 

*Από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο έσο  

31-8-2023 
κε δπλαηόηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο  
ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 

ηεο δξάζεο  
 

1 

 
Οη σπουήθηοη πρέπεη λα έτοσλ ειηθία από 18 έφς 65 εηώλ θαη λα κελ έρνπλ 
θώιπκα θαηά ην άξζξν 169 ηνπ λ.3584/07.  
 
Οη σπουήθηοη κπορούλ λα αλαδεηήζοσλ ηα έλησπα  α) ζηελ Τπερεζία κας, 
ζηελ αλφηέρφ δηεύζσλζε θαη ζηοσς δηαδηθησαθούς ηόποσς  
( https://www.veria.gr/ ) &  

mailto:info@veriakapa.gr
https://www.veria.gr/


( https://veriakapa.gr/ ) β) ζηο δηθησαθό ηόπο ηοσ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Ποιίηες 
Έλησπα - Γηαδηθαζίες  Γηαγφληζκώλ Φορέφλ  Ορ. Υρόλοσ  (ΟΥ).  
 

Oη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε, είηε ασηοπροζώπφς, είηε 
κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη 
ηελ  ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από Γεκόζηα Αξρή, είηε ηατσδροκηθά  κε 
ζσζηεκέλε επηζηοιή, ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο καο, ζηελ αθόινπζε 
δηεύζπλζε: Ν.Π.Γ.Γ. «Κέληρο Κοηλφληθής Προζηαζίας, Αιιειεγγύες, 
Αζιεηηζκού, Παηδείας θαη Προζτοιηθής Αγφγής Γήκοσ Βέροηας»  Θ. 
Εφγηοπούιοσ 5  Σ.Κ. 59132, Βέροηα, εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, 
πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο 
εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζεο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ζην ρώξν 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, θαζώο θαη ζηηο 
ηζηνζειίδεο ( https://www.veria.gr/ ) & ( https://veriakapa.gr/ ), εθόζνλ ε αλάξηεζε 
είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.  

Ζ πην πάλσ αλαθνίλσζε ζα  αλαξηεζεί νιόθιεξε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
Γήκνπ Βέξνηαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γ/θνύ - Οηθ/θνύ Σκήκαηνο ηνπ 
Ννκηθνύ Πξνζώπνπ – Θ. Εσγηνπνύινπ 5, ζηης 10/11/2022, από όπνπ νη 
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πιεξνθνξνύληαη γηα ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξέπεη λα ππνβάιινπλ.  
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΔΛΛΑ 
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