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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2021 

για πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών  για την αντιµετώπιση των 
πρόσκαιρων αναγκών των Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ 2 εδ. ιε του Ν. 4765/2021 ΦΕΚ 6 Α/15-1-2021): 
Εκσυγχρονισµός του συστήµατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα και ενίσχυσητου 
Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις., µε τις οποίες 
επιτρέπεται η πρόσληψη εποχικού προσωπικού  για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες 

2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6- 2010), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 558733/2013οικ./7-9-2021 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χ.  αναφορικά µε την ανάγκη πρόσληψης  ενός (2) ατόµων ειδικότητας ∆Ε 
Οδηγών Γ΄ κατηγορίας και άνω, ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε Χειριστή Προωθητή γαιών 
και ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε Χειριστή Φορτωτή, για την συντήρηση και τον 
αποχιονισµό του οδικού δικτύου και τον καθαρισµό των ρεµάτων κτλ, στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χ. 
 

5. Τις υπ΄ αρίθµ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Φ.Ε.Κ. 4302/τ.Β΄/30-12-2016), µε τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Π.∆.133/2010, Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-12-2010). 

6. Την υπ΄αριθµ. 602161(8148)/10-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘Με εντολή Περιφερειάρχη’. 

7. Την υπ αριθµ 1336/2021 ( Α∆Α :ΨΦΗΙ7ΛΛ-ΜΗ8) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής   
της ΠΚΜ που εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων µε σχέση εργασίας 

ΑΔΑ: ΨΒ0Κ7ΛΛ-77Β



Ι∆ΟΧ για την αντιµετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών των Υπηρεσιών  της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής  

11.Την Α/Α 3710 (  734357/2809/9-11-2021  Α∆Α: 6ΡΑΝ7ΛΛ-ΛΚΧ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση της δαπάνης µισθοδοσίας η οποία  εγκρίθηκε και 
καταχωρήθηκε µε α/α 3596 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
της ΠΚΜ 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγρ 2 εδ. ιε του Ν. 4765/2021 
ΦΕΚ 6 Α/15-1-2021), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για 
χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών  συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την αντιµετώπιση των 
πρόσκαιρων αναγκών των Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ανά 
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα 
απαιτούµενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικ

ός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός 
ατόµων 
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Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 
(Υποδνση Τεχνικών 

Εργων) 
 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(∆ήµος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ) 

∆Ε 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

(ΠΡΩΟΘΗΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ) 

 

2 ΜΗΝΕΣ 1 
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Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 

(Τµήµα Πολιτικής 
Προστασίας) 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(∆ήµος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ) 

∆Ε 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΦΟΡΤΩΤΗΣ) 
 

2 ΜΗΝΕΣ 

1 
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Περιφερειακή 
Ενότητα Χαλκιδικής 

(Τµήµα Πολιτικής 
Προστασίας) 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
(∆ήµος Πολυγύρου, 
Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ) 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 

2 ΜΗΝΕΣ 

2 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
∆Ε 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(ΠΡΩΟΘΗΤ

ΗΣ ΓΑΙΩΝ) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

που λειτουργούν µε κινητήρα εσωτερικής καύσης οµάδας Ε΄ τάξης Α ή Β ή Γ’ του 

π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ 

ΑΔΑ: ΨΒ0Κ7ΛΛ-77Β



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
∆Ε 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(ΠΡΩΟΘΗΤ

ΗΣ ΓΑΙΩΝ) 
 
 
 
 
 

ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  της κατάταξης 

του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, 

(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, * 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 

3) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 
Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου 
ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της 
αρµόδιας για την έκδοση της αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού – χειριστή 
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και 
εµπειρίας.  

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

που λειτουργούν µε κινητήρα εσωτερικής καύσης οµάδας Ε΄ τάξης Α ή Β ή Γ’ του 

π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ 

ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  της κατάταξης 

του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, 

(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, * 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 

3) Οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

που λειτουργούν µε κινητήρα εσωτερικής καύσης οµάδας Ε΄ τάξης Α ή Β ή Γ’ του 

π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ 

ΑΔΑ: ΨΒ0Κ7ΛΛ-77Β



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  της κατάταξης 

του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, 

(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, * 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 

3)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν 

αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού) ή ισοδύναµος 

απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της 
ανωτέρω άδειας µηχανοδηγού –χειριστή.* 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

1) Άδεια Μηχανοδηγού Χειριστή Μηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 

που λειτουργούν µε κινητήρα εσωτερικής καύσης οµάδας Ε΄ τάξης Α ή Β ή Γ’ του 

π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ 

ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.4  της κατάταξης 

του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013, 

(ΦΕΚ519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, * 

2)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 

3) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) 
ή ισοδύναµος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή 
απολυτήριος  τίτλος  εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµος  τίτλος  της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,  µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού - χειριστή (*). 

 

102 

∆Ε 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ(ΦΟΡΤΩΤΗ

) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 
α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ε � 

τάξης Α ή Β ή Γ’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β �) απόφασης, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, 
γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών 

ΑΔΑ: ΨΒ0Κ7ΛΛ-77Β



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην 
απαιτούµενη άδεια µηχανοδηγού - χειριστή. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών 
µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου 
είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας (*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 

προσόντα) 
1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β � 

τάξης ∆’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β �) απόφασης, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*). 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 

3) Οµώνυµο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την 
έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ B΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

1) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β � 

τάξης ∆’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β �) απόφασης, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*). 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 
3) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) 
ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριο 
τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 
2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού - 
χειριστή (*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω 

προσόντα) 

1 Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β � 

τάξης ∆’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Β’ 
ειδικότητας 1 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β �) απόφασης, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*). 

2) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 

3) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή 
απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980) 
ή ισοδύναµος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή 
απολυτήριος  τίτλος  εργαστηρίων ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του 
άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµος  τίτλος  της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών,  µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας 
µηχανοδηγού - χειριστή (*). 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1.Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . 

2.Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές 
διευκρινήσεις που ακολουθούν 
3.  ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων 
Οχηµάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων 
Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ 
ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 
Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής 
Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών 
Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, 
δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου 
ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή 
Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων 
ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή 
Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 
3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

1.Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . 

2.Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές 
διευκρινήσεις που ακολουθούν 

3.Οποιοδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

1.Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . 

2.Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές 
διευκρινήσεις που ακολουθούν 
3. Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 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 επαγγελµατικής 
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

Α)Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης  
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης 
αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». 

Β)Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται: είτε κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 
εκδίδεται από τις κατά τόπους ∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών, ανάλογα µε την 
κατοικία του ενδιαφεροµένου, είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του 
κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών 
που κατέχει ο ενδιαφερόµενος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Λόγω του ότι τα άτοµα που θα προσληφθούν πρέπει άµεσα να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ  θα ληφθούν υπόψη τα εξής:  

1. Θα προηγηθούν οι υποψήφιοι   που είναι µόνιµοι κάτοικοι του Νοµού Χαλκιδικής (Α' 
βαθµός εντοπιότητας) και έπονται οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι των 
υπόλοιπων Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας (Β' βαθµός εντοπιότητας) 

2. Στη συνέχεια η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει µε βάσει τους µήνες εµπειρίας τους σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή µε τις προς πλήρωση θέσεις  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Για τη θέση 103 ∆Ε Οδηγών το αντικείµενο της απασχόλησης θα 
αφορά την οδήγηση φορτηγών αυτοκινήτων Γ κατηγορίας άνω των 3,5 τόνων 

 

ΚΕΦΑΚΑΙΟ 1:  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει: 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Το κατώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να είναι 
συµπληρωµένο κατά την υποβολή της αίτησης. 
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2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται 

3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, 
υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση). Σηµείωση: Η ανικανότητα 
προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος, 
∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

4. Να είναι Έλληνες πολίτες . ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των 
άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 
του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς 
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, 
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά 
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους 
(ν.δ.3832/1958). Για τους ενδιαφερόµενους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 
ειδικότητας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 
Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο. 

ΚΕΦΑΚΑΙΟ 2 : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 
Β) και των λοιπών ιδιοτήτων τους, οφείλουν να προσκοµίσουν κατ΄ ελάχιστο τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά, όπου κατά περίπτωση απαιτούνται (σε απλά φωτοαντίγραφα) : 

1. Έντυπο αίτησης (διατίθεται από την υπηρεσία) 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 

3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας (µόνο για τους υποψηφίους χωρίς 
ελληνική 

ιθαγένεια). 

4. Φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής για τους ενδιαφερόµενους χωρίς ελληνική ιθαγένεια. 

5. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.  

6. Φωτοαντίγραφο Άδειας Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου ή Μηχανοδηγού- Χειριστή 
Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων (µόνο για τις ειδικότητες ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 
Έργου). 

7. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (µόνο για τις ειδικότητα ∆Ε Οδηγών ). 

8. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για τις ειδικότητες 
∆Ε Οδηγών ) 

10. Για την απόδειξη της εµπειρίας : Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα συνοδευόµενη από 
υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τον εργοδότη και το είδος της εµπειρίας ή βεβαιώσεις  
προϋπηρεσίας από δηµόσιους φορείς  

11. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας του οικείου ∆ήµου  

12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

1. Αν έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δηµοσίου κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο καθώς και 
τα χρονικά διαστήµατα  και β. ∆εν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα του Π∆ 
164/2004 περί µη σύναψης διαδοχικών συµβάσεων µε ΠΕΧ κατά την έννοια του άρθρου 5 
του Π∆ 164/2004 , δηλ διαδοχικές συµβάσεις που το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
µεταξύ τους είναι λιγότερο των  τριών µηνών και ότι δεν έχουν συµπληρώσει στην ΠΕΧ 
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είκοσι τέσσερις (24) µήνες απασχόλησης µε συµβάσεις µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα 
και µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας ή σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής 
απόφασης η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 

 2. Ι. Στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)  

   ΙΙ. Ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα για να ασκήσουν τα καθήκοντα που 
θα τους ανατεθούν και σε περίπτωση που τους ζητηθεί θα προσκοµίσουν  ιατρικές 
γνωµατεύσεις. 

   ΙΙΙI . Ότι δεν ανήκουν στις οµάδες αυξηµένου κινδύνου λόγω COVID 19   της αριθµ 
∆Ι∆Α∆/Φ 64/420/16446/17-9-2020 ) Α∆Α : Ω∆Χ746Μ7Λ6-956) και ότι δεν θα κάνουν 
χρήση οποιασδήποτε διευκόλυνσης ( άδειες ειδικού σκοπού κλπ ) λόγω COVID 19   

   IV.( µονο για τη θέση 103) Ότι έχουν την απαιτούµενη εµπειρία και µπορούν να 
ανταποκριθούν στην οδήγηση φορτηγών αυτοκινήτων Γ κατηγορίας άνω των 3,5 τόνων 

 

ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

  Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων η κατάταξη των υποψηφίων 
γίνεται βάσει των ως άνω κριτηρίων µε βάσει τον χρόνο της απασχόλησης τους ( σε µήνες 
και ηµέρες), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανακοίνωση.  Στην περίπτωση ισοβαθµίας 
υποψηφίων , η σειρά κατάταξης θα καθορισθεί µε βάση τον βαθµό του τίτλου σπουδών Αν 
και πάλι υπάρχει ισοβαθµία,, προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία 
γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά 
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου από την υπογραφή της σύµβασης µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων που συνεπάγεται ανακατάταξη των 
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν 
δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές 
που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.  

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται 
µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, 
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των 
πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της 
εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. 

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειµένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυµα της 
οκτάµηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να 
υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 
δηλώνουν ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία 
έως και την ηµεροµηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται 
το χρονικό διάστηµα και ο φορέας απασχόλησης) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του 
δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση 
µη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. 
Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύµβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και 
η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή 
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προσκληθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και 
διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  

Η υπηρεσία πριν την πρόσληψη µπορεί να ζητήσει όποιο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο 
για την απόδειξη της υγείας και της φυσικής καταλληλόλητας του υποψηφίου 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων στο κατάστηµα 
της Υπηρεσίας µας ,στο κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου . Για την ανάρτηση θα συνταχθεί 
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, 
αυτοπροσώπως (µετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα  2371351302,51262) ή ταχυδροµικά  
στην Υποδιεύθυνση Οικονοµικού Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕΧ.  

Επισηµαίνεται: ότι σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας  
∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρµογή τον Μάιο 2018,  
καθιερώνεται ενιαίο νοµικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών  
δεδοµένων σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή των  
υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης µε την οικειοθελή υποβολή αίτησης µε τα  
συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του  
υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού  
χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο  
(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριµένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται,  
προκειµένου να ολοκληρωθούν οι νόµιµες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς  
οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν  
υποκλοπή προκειµένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδοµένων  
προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωµα ανάκλησης της  
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγµή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το  
Φορέα. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (05) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά 
) και αρχίζει από την επόµενη  ηµέρα της τελευταίας  ανάρτησης της ανακοίνωσης στο 
κατάστηµα της υπηρεσίας µας ή στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου 

Επισήµανση: Κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για 
θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού.  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών 
κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε 
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από 
την πρόσληψή του. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν έντυπα των αιτήσεων από την Υποδιεύθυνση 
Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.Χ.   

 

                                                                  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   

 

                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ 
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Συνηµµένα : Έντυπο αίτησης 

 

ΣΟΧ  .5  /2021  
 

................................... 

Αριθ. ανακοίνωσης 
[συµπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Για πρόσληψη  µε 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(άρθρο 20 του Ν. 2190/1994)  

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 
[συµπληρώνεται 

από το φορέα πρόσληψης] 
 

[για τη συµπλήρωση της αίτησης, ανατρέξτε στο Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) 
στην ιστοσελίδα: www.asep.gr] 

 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συµπληρώστε µε κεφαλαία γράµµατα την επωνυµία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση] 

ΠΚΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συµπληρώστε κατάλληλα (µε κεφαλαία γράµµατα, αριθµούς ή το σηµείο Χ) τα ατοµικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυµο:  2. Όνοµα:  3. Όν. πατέρα:  
    

4. Όν. µητέρας:  5. Ηµ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α  
 

Γ  
 

7. Α.∆.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:   

10. Οδός:  11. Αριθ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τηλέφωνο (µε κωδικό):  14. Κινητό:  15. e-mail:   
 

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε καταγράψτε την ονοµασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), 
το βαθµό του τίτλου αυτού είτε στη στήλη β. είτε στη στήλη γ., ανάλογα µε το αν ο βαθµός είναι σε µορφή δεκαδική (π.χ., 7,54) ή 
κλασµατική (π.χ., 18 7/10), και το έτος κτήσης του (στήλη δ.)· για τις ειδικότητες κατηγορίας ΥΕ συµπληρώστε µόνο τη στήλη α. 
εφόσον απαιτείται συγκεκριµένος τίτλος σπουδών από την ανακοίνωση] 

β. βαθµός τίτλου 
(σε δεκαδική µορφή) 

γ. βαθµός τίτλου 
(σε κλασµατική µορφή) 

α/α α. ονοµασία τίτλου 

ακέραιος δεκαδικός ακέραιος αριθµητ. παρονοµ
. 

δ. έτος 
κτήσης 

1.        
 

∆. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συµπληρώστε µόνο εφόσον για την 
επιδιωκόµενη ή τις επιδιωκόµενες θέσεις απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος, γνώση ξένης γλώσσας, χειρισµός Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
 

 

Ε. ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις εποχικού προσωπικού της 
ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίµησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεµία από τις προτιµήσεις σας, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στην ανακοίνωση, αν διαθέτετε εντοπιότητα (πεδίο β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε 
ποιο βαθµό επικουρίας (πεδίο γ.) καθώς και πόσους µήνες εµπειρίας διαθέτετε (πεδίο δ.)] 

(*) 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1η επιλογή 2η 

επιλογή 
3η 

επιλογή 
4η 

επιλογή 
5η 

επιλογή 

α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίµησή σας  
τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]      

β. Εντοπιότητα (**) [αναγράψτε 1 εφόσον η αντίστοιχη προτίµησή σας 
αφορά θέση υπηρεσίας που βρίσκεται σε περιοχή για την οποία 
προβλέπεται από την ανακοίνωση πρόταξη των µόνιµων κατοίκων] 

     

γ. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα 
κύρια προσόντα) ή Α ή Β ή Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθµό επικουρίας)]      
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δ. Εµπειρία σε υπηρεσίες της  ΠΕ Χαλκιδικης που 
αναφέρονται στην ανακοινωση  [αναγράψτε τον αριθµό 
µηνών και ηµερών  εµπειρίας που διαθέτετε για καθεµία από τις 
προτιµήσεις σας 

     

  
 

  
 

  
 

  
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
[αριθµήστε σε εµφανές σηµείο καθένα από τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθµησης]  

1. .................................................................................... 9. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [συµπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

6. ....................................................................................  

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................    

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής µου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούµενα προσόντα για κάθε επιδιωκόµενο κωδικό 

θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω 

τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2.  Έχω δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου) 

κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί 

για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς 

και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και 

έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα 

παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί 

υπό δικαστική συµπαράσταση. 

3.  Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και προκειµένου για θέσεις βοηθητικού ή 

ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούµαι από το κώλυµα επειδή έχω εκτίσει την ποινή µου ή επειδή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που 

µου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).  
 

 Ηµεροµηνία :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο /Η  υποψήφι . . . .   
  

 Ονοµατεπώνυµο :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
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