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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) « ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ» του ΔΗΜΟΥ 

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών 

υπαλλήλων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του 

ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα και λοιπές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις 

του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση –ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» σύμφωνα με 

τις οποίες «εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη εκτάκτου 

προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 30/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Φορέας 

Πολιτισμού Άθλησης Περιβάλλοντος & Οικογενειακής Υποστήριξης του Δήμου Πύδνας-

Κολινδρού με θέμα :«Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων 

αναγκών του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ» . 

7. Τον «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. του Δήμου 

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» . 
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Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) 

ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.» 

Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και 

τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια: 
 

 
Ειδικότητα Αριθμός 

ατόμων 

                ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Διάρκεια 

σύμβασης 

 
 

ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόμων 

   

 

   1 

 

 

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.) 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. 

 
                  

      2 μήνες 

 

 
ΔΕ 

Βρεφονηπιοκόμων 

 
   1 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής 

Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών 

Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής 

Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής 

Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ 

ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής 

μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος 

ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

2 μήνες 

YΕ Εργατών 

Καθαριότητας 

(εσωτερικών- 

εξωτερικών χώρων) 

 
 
   2 

 

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 

2 μήνες 

 

 

                   Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65ετών.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής 

επίσημη μετάφραση αυτού 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του του Ν. 3584/2007 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 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 δημοσίου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 

3812/2019 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 απασχόλησης 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 (ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος – ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος) . 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων αναγκών , με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

Ν.3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του 

Ν.2190/94 (ΑΣΕΠ). 

Β)Το προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν 

επιτρέπεται να έχει απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94. Γ)Το προσωπικό πρέπει να μην έχει κώλυμα κατά τα άρθρα 5 

και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ των συμβάσεων 

εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ίδιων 

ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5) ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τους 24 μήνες(άρθρο 6). 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί 

με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail: difopapou@gmail.com  ή στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (οδός Νικολάου Λούση 14 ΤΚ 600 61 

Κολινδρός). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο  

ανακοινώσεων κάθε δημοτικής ενότητας και στην ιστοσελίδα του Δήμου δηλαδή από   την 23η Σεπτεμβρίου 

2021 έως  την 27η Σεπτεμβρίου  2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 – 15:00. 

                    τηλ. επικοινωνίας :23533-50214 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. 

 

 

  Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

 

 

ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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