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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

 ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει και της παρ. 2. του άρθρου 1 

του ν. 3812/2009, όταν η πρόσληψη αφορά εκπαιδευτικό –διδακτικό προσωπικό. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α). 

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

∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

4. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ.1/217/27962/15-12-2014 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, 

ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει. 

5. Την υπ' αριθµ. 50/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού. 

6. Το υπ' αριθµ.37757/24-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης 

προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.   

7. Την υπ' αριθµ. 13/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού . 

8. Τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας-

Κολινδρού και την Τροποποίηση αυτού µε τις  αριθ. 51/2012 και 61/2014 αποφάσεις του ∆.Σ. της 

Επιχείρησης. 

9. Την  υπ’ αριθµ. 1551/02-07-2014 πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

για την προγραµµατική περίοδο 2014-2015 

10. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιµων δοµών ανά νοµό για το δήµο Πύδνας Κολινδρού  περιόδου 2014 – 

2015 σύµφωνα µε την ανωτέρω πρόσκληση . 

11. Τους οριστικούς πίνακες ωφελουµένων ανά ∆οµή για το δήµο Πύδνας Κολινδρού  περιόδου 2014 – 

2015 σύµφωνα µε την ανωτέρω πρόσκληση. 

12. Την µε αριθ. πρωτ. 117/03-02-2015 βεβαίωση του Προέδρου του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού για την ύπαρξη πιστώσεων. 

13. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 9026/22-09-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 

που αφορά εισήγηση επί αιτηµάτων για την έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. 

προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού Ν. Πιερίας για το έτος 2014, προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ          

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                 

ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 

 

 

 

 

 
             Κολινδρός   03 - 02 - 2015                                                    

         Αριθµ. Πρωτ.       - 115 - 

ΑΔΑ: 6ΙΔΩΩ1Π-2ΙΤ



Ανακοινώνει 
 

 την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) 

ατόµου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και ειδικότερα τη λειτουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Κ.∆.Α.Π., της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού, που εδρεύει στην Τοπική 
Κοινότητα Καταχά της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγινίου , και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 

ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα 

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 

∆ιάρκεια 

σύµβασης 

Αριθµός 

ατόµων 

100 

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ- 

ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ» 

(Κ∆ΑΠ ΑΙΓΙΝΙΟΥ) 

ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

Π.Ε.60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

Από την 

υπογραφή 

της 

σύµβασης 

και µέχρι τις 

31/08/2015, 

µε 

δυνατότητα 

παράτασης ή 

ανανέωσης 

εφόσον το 

πρόγραµµα 

συνεχιστεί  

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

1)Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής 

Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο Σχολών 
Νηπιαγωγών ή πτυχίο των τµηµάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις 

παιδαγωγικές Ακαδηµ ίες, της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή 

Επιστηµών της Αγωγής-Προδηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµ ίου της Κύπρου  
 

100 

β) Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασία κειµένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
 

 

−−−− 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: 6ΙΔΩΩ1Π-2ΙΤ



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. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση 
αυτού. 

3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας  

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους 
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.3584/2007 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση να δηλώνει τους φορείς του ∆ηµοσίου ή ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα του άρθρου 14 
παρ. 1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 στους 

οποίους έχει απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου. 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
7. Βεβαίωση ανεργίας (εάν υπάρχει) 

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει) 

9. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου 

10. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας(εάν υπάρχει) 

11. Βιογραφικό σηµείωµα (Απόδειξη εµπειρίας) 

12. Ατοµικό Βιβλιάριο Υγείας ή Ιατρική γνωµάτευση από παθολόγο και δερµατολόγο δηµόσιου φορέα ότι 

είναι κλινικά υγιείς και δεν πάσχουν από µεταδοτικό νόσηµα αντίστοιχα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού στον  Κολινδρό (τηλ. 2353350222  αρµόδιος για την παραλαβή είναι 

ο  υπάλληλος κος Μεταλλίδης Γεώργιος) και στο γραφείο του ∆ηµοτικού καταστήµατος Μακρυγιάλου της  

∆ηµοτικής Ενότητας Μεθώνης του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού στο Μακρύγιαλο (τηλ. 2353350302 αρµόδιος 

για την παραλαβή είναι η  υπάλληλος  κα Βάλη Αριστέα), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα 

(10) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου  και της 

Επιχείρησης ( Από 06/02/2015 έως  και  16/02/2015 )  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΙΔΩΩ1Π-2ΙΤ
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