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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  1011/11-05-2020  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
Την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου (Staff) με  Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
RU:RBAN “Ανθεκτικότητα στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία” (Resilient Urban 
Agriculture  and Landscape) /Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBACT III 2014-2020», Η  χρονική 
διάρκεια της σύμβασης αφορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι  
την λήξη του προγράμματος 04-06-2021. 

 Ο τίτλος σπουδών  και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι : 

• Οποιοδήποτε πτυχίο  ή δίπλωμα Α.Ε.Ι ή  ή Α.Τ.Ε.Ι.  ή  δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α. Π)  ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 
ημεδαπής  ή  ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή  αλλοδαπής 

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην  διαχείριση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων  
Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό 
φάκελο, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης. 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγιση 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αποστολή να γίνει  στα γραφεία της 
Υπηρεσίας : Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ. Καραμανλή 164, Τ.Κ. 54248, 
τηλ επικοινωνίας : 231182722.   
Λόγω των εξελίξεων δε στο χώρο της υγείας (κορονοϊού ), καθώς και των εκτάκτων μέτρων 
πρόληψης που λαμβάνονται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αποστείλουν σχετικό 
φάκελο και με email, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του Υποψηφίου, 
η Δ/νσή του µε κεφαλαία γράμματα, καθώς και ο λόγος για τον οποίο  υποβάλλεται ο 
σχετικός φάκελος. 
Οι υποψήφιοι  θα αποστέλλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. :prosklisi@kedith.gr 
 Τα χρονικό διάστημα για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται από 
Τετάρτη 13-05-2020 έως και Παρασκευή  22-05-2020 και ώρα 14.00  
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) 

                                                              ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ  

ΑΔΑ: ΨΑΑΤΟΛΩ0-ΑΒΗ
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