
               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aιγίνιο 03-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                 Αριθμ. Πρωτ: 4743
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
Δ/νση : Κ.Καραμανλή 38
Τ. Κ. : 60300
Τηλ. : 2353350118
Fax : 2353022990
E   –   mail   :   aiginio  @  otenet  .  gr  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  206  του  ν.  3584/2007  για  την  αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα  αντιμετώπιση  της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 Ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 24 παρ.2 της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

2. Την  από  11/03/2020  (ΦΕΚ  55 Α/11-03-2020)ΠΝΠ  με  θέμα  «Κατεπείγοντα  μέτρα 
αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  εμφάνισης   του  κορωνοΐού  COVID-19και  της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87 τ.Α’).
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ.143 Α’), και της περ. ιε΄ της παρ. 2 

του άρθρου 1 του ν. 3812/2009(Α΄234)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του N.2190/94 (ΦΕΚ.28 τ.Α’).
6. Την  αριθ.62/2020  (ΑΔΑ:64Λ4Ω1Π-ΩΓΑ)  απόφαση  της   Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου 

Πύδνας-Κολινδρού με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
64/τευχ. Α΄/14-03-2020 »

Ανακοινώνει
Την  πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  συνολικού 

αριθμού δέκα (10) ατόμων, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και 
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια:

Γενικά Προσόντα
1.-Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2.-Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά :

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 Υ.Ε.  ΕΡΓΑΤΩΝ- 
(ΣΥΝΟΔΩΝ)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

10 Χωρίς τυπικά  προσόντα δύο(2) μήνες

ΑΔΑ: ΨΔΩ0Ω1Π-ΜΟΘ



Αναφέρουμε ενδεικτικά : 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 
του ν. 3584/07. 

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού 
καταστήματος του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και στην ιστοσελίδα του Δήμου: 
https://www.pydnaskolindrou.gr

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά 
ηλεκτρονικά στο E   –   mail   :   aiginio  @  otenet  .  gr    ή στο φαξ 2353022990   .

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων αρχίζει  από την  επόμενη  της  ανάρτησης  της 
ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή 

από 04-06-2020 έως και 10-06-2020.

  Ο Δήμαρχος 

Αναστάσιος Δ. Μανώλας
 

mailto:aiginio@otenet.gr
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