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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2)
διάρκειας

Ο Δήμος Χαλκιδέων σύμφωνα:
α)με τις  διατάξεις  του  άρθρου 206 του Ν.  3584/2007 σύμφωνα με το οποίο  “Ειδικά επιτρέπεται  η
πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους
Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών... Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21
του Ν.2738/1999 (Α' 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστη-
μα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες”
β) με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 2190/1994 σύμφωνα με το οποίο  “Η διάρκεια της απασχόλησης
του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικά χρόνο
δώδεκα (12) μηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρ-
κεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή
σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου εί -
ναι άκυρες”. “Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της
απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω” και 
γ)Την με αριθμ.132/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων  περί  έγκρισης
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρ-
κειας,  συνολικού αριθμού δεκατριών  (13) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, για την εξής  ειδικότητα:
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    Σελ. 2  από 3

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟ-
ΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών 12 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα Δύο (2) μήνες

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
(Γεωργικού Ελκυστήρα-τρακτέρ)

1 α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος 
(διαξονικού ελκυστήρα τρακτερ),  και β) 
άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνι-
κή και 
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυ-
τήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως 
ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυ-
μνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημο-
τικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τί-
τλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ-
λοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της πα-
ραπάνω άδειας χειριστή.

Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
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. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
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. 
5.α)Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ),  
β) άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική και 
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή
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    Σελ. 3  από 3
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφί-
ους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης 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 χειριστή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση που θα διατίθεται στο τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου Χαλκιδέων,στο 2ο όροφο Ληλαντίων και Μεγασθένους Τ.Κ. 34100, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος Κληματσάκη Αλεξάνδρα κλάδου ΔΕ 38/Α΄, τηλ.2221355129.
Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους  σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την  ανάρτηση της ανακοί-
νωσης,στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoschalkideon.gr),δηλαδή
από 02/07/2020 έως και 13/07/2020.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κοινωνικά κριτήρια από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί από την Δήμαρχο
Χαλκιδέων για το σκοπό αυτό.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    

                                                                                                                                               ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑ
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