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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου
Ο Δήμος Παγγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-062010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4765/2021 περί πλήρωσης θέσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
κάλυψη απρόβλεπτων, επειγουσών και παροδικών αναγκών,
4. Την υπ’ αριθ. 364/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης
πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου
(Καλαθοφόρου οχήματος) στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Συντήρησης
Υποδομών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη άμεσων
εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και
Ηλεκτροφωτισμού».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του για την παρακάτω ειδικότητα με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα και χρονική περίοδο ως εξής:
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Υπηρεσία

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Χειριστή Μηχανημάτων
Έργου (Καλαθοφόρου
οχήματος)

Δύο (2)
Μήνες

Αριθμός
ατόμων

Ένα (1)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου).
2. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ'
τάξη Δ' ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β', ειδικότητας 2 του
Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.1 έως 2.6 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης
με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Δίπλωμα οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας, σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να έχουν ηλικία
από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Φωτ/φο άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου
4. Φωτ/φο άδειας οδήγησης
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Παγγαίου
(Δ/νση: Φρ.Παπαχρηστίδη 137Α τηλ: 2592350046) και αρμόδιος για την παραλαβή
είναι η υπάλληλος κα Καρανικολή Σεβαστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FILIPPOS
ANASTASIADIS
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