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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  

για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 

 

 

 

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΞΨΦΟΕΛ6-Π4Δ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 

προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) 

ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τον εξής αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα 

αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο: 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Εργάτης Γενικών 

Καθηκόντων  

1 Δεν απαιτούνται ειδικά 

τυπικά προσόντα σύμφωνα 

με την παρ. 2 άρθρο 5του Ν. 

2527/1997 

Από την υπογραφή της 

συμβάσης και για δυο 

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 σε υπηρεσία, του άρθρου 21 παρ. 2 

του Ν.2190/1994.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην 

διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50 (παλαιό Δικαστικό Μέγαρο), Πολύγυρος Ν. Χαλκιδικής, κατόπιν 

τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2371350731, από την 15η Νοεμβρίου 2021 μέχρι και την 17η 

Νοεμβρίου 2021: 



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». 

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) Ο Α.Φ.Μ., β) ο Α.Μ.Κ.Α. και γ) ο Α.Μ.Ι.Κ.Α. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

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

είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.  

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

  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) 

ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Αριστοτέλης» 

καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr). 

   

                                                                                                          

   

            

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.  

 

       ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

        

 

http://www.polygyros.gr/

