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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

         Έχοντας υπόψη: 

 

• Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ. Α΄ ),  

• τις διατάξεις του άρθρου 21 της παρ. 2 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ. Α΄),  

• τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180/09.09.1999 τ.Α΄),  

• τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/28.12.09 τ. Α΄), 

• την υπ’ αριθ. 43/23-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία 

διαπιστώνεται και αιτιολογείται η αναγκαιότητα της πρόσληψης, οι απαιτούμενοι κλάδοι και 

ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης δύο (2) 

μηνών.  

 

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ καθαριότητας, με 

σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών του Μορφωτικού 

Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου 

«Αριστοτέλης». 

 

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 σε 

υπηρεσία, του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν.2190/1994.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα 

δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

nomikopoligirou@gmail.com, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 

mailto:nomikopoligirou@gmail.com


 Ν.Π.Δ.Δ. Μορφωτικό Πολιτιστικό Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», Πολυτεχνείου 50 (παλαιό Δικαστικό Μέγαρο), Τ.Κ. 63 100, Πολύγυρος Ν. 

Χαλκιδικής (τηλ. επικοινωνίας 23713 50731),  

Αιτήσεις από 30-10-2020 μέχρι και 03-11-2020. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 

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 

σε υπηρεσία του άρθρου 14 παρ. 1 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. Δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν: α)  Α.Φ.Μ., β) Α.Μ.Κ.Α. και γ) Α.Μ. 

Ι.Κ.Α. 

5. Βεβαίωση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από την οποία να 

προκύπτει αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.  

 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων τράπεζας με πρώτο όνομα του 

αιτούντα.                                                                           

   

   

                                                                                                          

   

            

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  

 

       ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

        

 


