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Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών πρόληψης δασικών πυρκαγιών
Ο Δήμος Πολυγύρου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 116/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου (ΑΔΑ:ΩΑ6ΛΩΞΜ-Ν0Ι), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α
ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ
Οδηγών
1
Γεωργικού
Εκλυστήρα

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α.
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α.
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ)
Οποιοσδήποτε
απολυτήριος
τίτλος
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας.

1

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4 μήνες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α.
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδηγού
γεωργικού μηχανήματος.

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα
ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ) τύπου Α.
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
γ) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,
μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδηγού
γεωργικού μηχανήματος.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο
εδάφιο περ. στ΄ παρ.1 άρθρο 40 του Ν.4765/2021).

4 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες & Ελληνίδες πολίτες και να έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 169 Ν.3584/2007), να διαθέτουν τα γενικά
προσόντα πρόσληψης της παρ.1 του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 να μην έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο να μην έχουν
απασχοληθεί στο Δήμο Πολυγύρου με δίμηνη σύμβαση ΙΔΟΧ με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου (γραφείο 4), από την 23 Ιουνίου 2022 μέχρι και την 24 Ιουνίου 2022:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας για όλους.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του
Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» και ότι κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί
στο Δήμο Πολυγύρου με άλλο δίμηνο με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του Ν.2190/1994.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης της
παρ.1 του άρθρου 169 του Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, μη καταδίκης.
5. Δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν: α) Ο Α.Φ.Μ., β) ο Α.Μ.Κ.Α. και γ) ο Α.Μ.
Ι.Κ.Α.
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
7. Βεβαίωση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από την οποία να
προκύπτει αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου
(Δ/νση: Πολυτεχνείου 50, τηλ:2371350788) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ.
Παναγιώτης Ρούσσος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία δύο (2) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από
CHRISTOS VORDOS
Ημερομηνία: 2022.06.22 11:33:11
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