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Κατερίνη,  1/11/2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

Προκειμένου σύμφωνα με την υπ. αριθ. 347/27-10-2022 απόφαση του Δ.Σ. να προσλάβει η εταιρία έναν 

τακτικό υπάλληλο γραμματείας, με σύμβαση αορίστου χρόνου (12μηνη δοκιμαστική περίοδος εργασίας), για την 

κάλυψη της θέσης αποχωρούντος υπαλλήλου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως μέχρι την 12η μεσημβρινή ώρα 

της 18/11/2022 να υποβάλλει στα γραφεία της εταιρίας σχετική αίτηση με τα παρακάτω απαιτούμενα 

δικαιολογητικά:  

α. Αίτηση Πρόσληψης 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας           

γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

δ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 

ε. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης 

στ. Τίτλους Σπουδών 

ζ. Βεβαίωση προϋπηρεσίας, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια, η ειδικότητα και η σχέση εργασίας, 

καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστικού βιβλιαρίου για την απόδειξη της προϋπηρεσίας αυτής 

η. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του προς πρόσληψη ενδιαφερομένου 

θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η 

ακριβής διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, θα βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των υποβληθέντων στοιχείων 

και θα δηλώνεται ότι θα ενημερώνεται εγγράφως το ΚΤΕΛ για κάθε μεταβολή αυτών. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :  

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας 

ή να έχουν την ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (ΕΟΧ), ή 

να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των 12 μηνών προ της προσλήψεώς 

των 

β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους 

γ. Οι Έλληνες πολίτες να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές 

δ. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 

εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό 

πλημμελήματος. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από 

τα παραπάνω αδικήματα 

ε. Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γνώσεις 

αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον, καθώς και πτυχίο σχολής οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ. 

στ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας προσκομίζοντας σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό του τελευταίου 

εξαμήνου.                                                                      
Εκ της  Διοικήσεως  

Ο Πρόεδρος  

 
 

 

 

Λεοντιάδης  Μόσχος-Ηλίας  


