
    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πολύγυρος:  29-3-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   Αρ. Πρωτ:   113746/1095/2012 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ                                                                                       

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                                                                        
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2.ιε του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/7-6-2010). 
3. Το Π.∆ 133/2010 Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( ΦΕΚ 226/Α-Α/27-12-2010) 
4. Την αριθµ 96/15-3-2012 απόφαση του Περιφερειακού συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 
5. Την αριθµ. 23687/28-3-2012 έγκριση της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, για την 

νοµιµότητα της απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.  
 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο 
(2) µηνών, συνολικά επτά (7) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων  για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής που εδρεύει στην πόλη του 
Πολυγύρου Χαλκιδικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια 
σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
 

2 µήνες 
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∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
2 µήνες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

222 
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του 
Ν.2527/97 
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 ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα 
Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή  
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα 
από ειδικότητα , ή  
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή 
- Απολυτήριος τίτλος: 
- Ενιαίου Λυκείου ή  
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών- Γραµµατέων ή  
Οικονοµίας ή  
Βιβλιοθηκονοµίας ή  
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου των Τµηµάτων: 



Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή  
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή  
Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή  
Υπαλλήλων ∆ιοίκησης ή  
Εµπορικών Επιχειρήσεων ή  
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.  

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Η απασχόληση του προσωπικό που θα προσληφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2.ιε του άρθρου 14 
του Ν. 2190/1994 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δυο µήνες µέσα στο τελευταίο δωδεκάµηνο. Ο 
υπολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρ2 του άρθρου 21 του Ν. 
2190/94 . 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ενυπόγραφη αίτηση µε τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα 
προσόντα του πίνακα Β και επιπλέον :  

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει ότι : 

α. ∆εν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, 

β. ∆εν έχουν απολυθεί από δηµόσια Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α ή Ν.Π.∆.∆ λόγω επιβολής πειθαρχικής 
ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο 
οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει 
πενταετία από την απόλυση.  

 3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει αν 
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες από την υποβολή της αίτησή του έχει απασχοληθεί σε δηµόσια 
υπηρεσία  ή νοµικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζοµένου , και αν ναι να δηλώνει το 
χρονικό διάστηµα της απασχόλησης 

4.  Ειδικά για τις θέσεις των εργατών  ( κωδ 222) απαιτείται δίπλωµα οδήγησης Β κατηγορίας 
και άνω. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωµένα. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν έντυπο αίτησης και να τo υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 1ος όροφος, γρ. 62 ∆ιοικητήριο 
Πολύγυρος Τ.Κ. 63100. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των 
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30-3-2012 έως 3-4-2012 . 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
χρονικής διάρκειας δύο µηνών, αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων των υποψηφίων. 

 
   Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
    
    

 
 

   ΙΩΑΝΝΗΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ  
               
 


