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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου  το ∆Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ  ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και της περ.ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 
3812/2009,  την υπ’ αριθ. 78/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η 
οποία έχει ληφθεί νόµιµα σύµφωνα µε την αριθ.8026/4-9-2013 ( Α∆Α: 
ΒΛ9ΩΟΡΙΥ-Β4Ω) επικύρωση του Τµήµατος ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Ν.Πιερίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού 
αριθµού έξι (6) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις 
εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα 
χρονική περίοδο: 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Καθαρίστρια  ΥΕ 

 

(1) µία 

 

∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα 

 

∆ύο (2) µήνες 

  

Βοηθοί Βρεφονηπιοκόµων ∆Ε 

 

(3) τρεις 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 

κάτοχοι των απαιτούµενων 

τίτλων σπουδών.  

 

∆ύο (2) µήνες 

\ 

Βρεφονηπιοκόµοι ΤΕ 

(1) µία Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 

κάτοχοι των απαιτούµενων 

τίτλων σπουδών.  

 

∆ύο (2) µήνες 

 

Βιβλιοθηκονόµοι ΤΕ 

 

(1) µία 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 

κάτοχοι των απαιτούµενων 

τίτλων σπουδών. 

 

∆ύο (2) µήνες 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που 

τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.  

 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του ν. 

3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

(καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.). 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩ1Π-ΟΙΟ



Απαιτούµενο προσόν για την πρόσληψη Βρεφονηπιοκόµου ΤΕ ορίζεται: 
• Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής  ΤΕΙ 

ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 

 Απαιτούµενο προσόν για την πρόσληψη Βοηθού Βρεφονηπιοκόµου ∆Ε 
ορίζεται: 

• Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόµων – Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας 
και Έκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή 
Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 
µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος. 
 

Απαιτούµενο προσόν για την πρόσληψη Βιβλιοθηκονόµων ΤΕ  ορίζεται: 
• Πτυχίο ή δίπλωµα του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και 

Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής(Π.Σ.Ε.)  ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα 
εξής δικαιολογητικά: 
1)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 
2)  Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. 
3)  Υπεύθυνη   δήλωση  του  Ν. 1599/1986  ότι  δεν  έχουν  κώλυµα κατά το 

άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» 

 Εξαίρεση:  Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που 
τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 3584/2007 
άρθρο 169 παρ. 3). 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν τους 
τελευταίους δώδεκα (12) µήνες από το τέλος της νέας απασχόλησης, για την 
οποία οι υποψήφιοι πρόκειται να προσληφθούν και προς τα πίσω, έχουν 
απασχοληθεί σε φορείς του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 
3812/2009 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για κάλυψη 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν 
απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την 
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη). 

5) Ατοµικό Βιβλιάριο Υγείας ή Ιατρική γνωµάτευση από παθολόγο και 
δερµατολόγο δηµόσιου φορέα ότι είναι κλινικά υγιείς και δεν πάσχουν από 
µεταδοτικό νόσηµα αντίστοιχα για τις ειδικότητες  που θα προσληφθούν στους 
Παιδικούς Σταθµούς .  

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩ1Π-ΟΙΟ



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κολινδρού του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού (∆/νση: πλατεία Ν. Λούση 
14,  τηλ: 2353350211–215-222 γραφείο πρωτοκόλλου  ) και αρµόδιος για την 
παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μαστοροτάσιου Όλγα  κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της ανάρτησής της στο χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου ( από 6/9/2013 µέχρι και  10/9/2013) . 
                                                                                            

                                                                                                               Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                             

                                                                                              Καλύβας Ν. Γεώργιος  

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩ1Π-ΟΙΟ


