
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Γραφείο Δημάρχου 

Καραολή& Δημητρίου 38 Α΄ 

Τ.Κ. 19002 

Τηλ.: 2132030707 

Fax:  2106646188 

Ε-mail: paiania_mayor@paiania.gr 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2020 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση μίας (1) θέσης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας/σπουδαστή (A).Τ.Ε.Ι., 

εξάμηνης (6) διάρκειας στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιανίας. 

 

Ο Δήμαρχος Παιανίας 

 

΄Έχοντας υπόψη: 

1. Το Άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56, Τόμος Α΄). 

4. Τις υπ’ αριθμ. 117 και 157/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

θεσμοθέτησης θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ. 

5. Το υπ’ αριθμ.458/τ.Β΄/24-2-2012 ΦΕΚ, με το οποίο καθορίστηκε μία (1) θέση πρακτικής 

άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι ανά εξάμηνο στο Δήμο μας. 

 

 

 

 

 

 

Παιανία, 28.05.2020 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη διαδικασία αιτήσεων προς κάλυψη μίας (1) θέσης πρακτικής άσκησης 

σπουδάστριας/σπουδαστή Τ.Ε.Ι., εξάμηνης (6) διάρκειας στο Δήμο Παιανίας, στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:  

 

1.Είναι σπουδαστές (A).Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο: α) λογιστική-φοροτεχνική, β) 

διοίκηση επιχειρήσεων,  γ) διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, δ) Δημοσίων Σχέσεων και 

Επικοινωνίας, ε) Logistics. 

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στον ενεργό κύκλο φοίτησης της σχολής τους. 

 

Εφόσον οι σπουδαστές πληρούν τα παραπάνω, οφείλουν να συντάξουν φάκελο υποψηφιότητας 

με τα παρακάτω: 

Α) 2 αντίγραφα Α.Δ.Τ. 

Β) 1 έγγραφο που πιστοποιεί μόνιμη κατοικία (ΔΕΚΟ, λογαριασμός ρεύματος/τηλεφώνου, Ε9). 

Γ) 2 αντίγραφα απόδοσης Α.Φ.Μ.. 

Δ) 2 αντίγραφα απόδοσης Α.Μ.Κ.Α.. 

Ε) 1 αντίγραφο Απολυτηρίου λυκείου. 

ΣΤ) 1 Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος εξαμήνου.  

Ζ) Αναλυτική βαθμολογία (θεωρημένη από τη Γραμματεία). 

Η) Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ (είτε με πιστοποίηση ECDL, είτε με σύσταση από εργοδότη). 

Θ) Συστατική επιστολή από δημόσιο φορέα, σωματείο, υπηρεσία, ΟΤΑ, κλπ. (προαιρετικά). 

Ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  

ΙΑ) Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας  

ΙΒ) Αίτηση για πρακτική άσκηση (τη συμπληρώνετε στο δημοτικό κατάστημα). 

 

Τα παραπάνω παραδίδονται σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο (Α4), μαζί με τα στοιχεία σας 

επάνω στο φάκελο (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail, αιτιολογία 

φακέλου) ΚΑΙ με την αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παιανίας καθημερινά από Δευτέρα 

έως Παρασκευή και ώρες 08:00-10:00. 
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Το άνοιγμα των φακέλων και η αξιολόγηση τους, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία 

και τοΑυτοτελές γραφείο μετά από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες αρχόμενες από την καταληκτική 

ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Σε περίπτωση πολλών υποψηφιοτήτων θα ακολουθήσει 

συνέντευξη.  

 

Κατάθεση δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί και από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε 

περίπτωση κωλύματος. Στην περίπτωση αυτή, επισυνάπτετε και την εξουσιοδότηση.  

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιανίας, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και στη «Διαύγεια». 

 

Διάρκεια: ΕΠΤΑ (7) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση της παρούσης στη «Διαύγεια». 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ  
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