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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ  Η  

ΠΡΟΛΗΦΗ  ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΡΙΜΗΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος 

Ο Δήκνο Πύδλαο - Κνιηλδξνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4325/2015,  θαη ύζηεξα από ηελ ππ΄ αξηζκ. 156/2016  

(ΑΔΑ: Ω0Η3Ω1Π-4ΦΣ) απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία έρεη ιεθζεί λόκηκα ζύκθσλα κε ην 

αξίζ.4649/15-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΝΜΦΟΡΙΤ-Δ3Ε) έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο, ανακοινώνει όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, ζςνολικού απιθμού δέκα έξι (16) αηόμων, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, γηα 

ηηο εμήο εηδηθόηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηππηθά πξνζόληα θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηξηώλ (3) κελώλ: 
 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΤΔ Δπγαηών 16 Δελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα  Σξεηο (3) κήλεο 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ  
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 
Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά :  

1. Επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 
2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα 

δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07.  
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε καδί κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζηα γξαθεία 

ηνπ Δήκνπ Πύδλαο -Κνιηλδξνύ (Δ/λζε : Κ. Καξακαλιή 38 Αηγίλην Πηεξίαο, ηει.: 2353350118 θαη 253350106 

γξαθείν πξσηνθόιινπ) θαη απμόδιορ για ηην παπαλαβή είναι η ςπάλληλορ κ. Γελίηζκος Μαπία  θαηά 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Οη  ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζε δηάζηεκα πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 
ηειεπηαία αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ, 

δειαδή από 21-06-2016 έωρ 27-06-2015  . 
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