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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ )
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμος Αμυνταίου θα
προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.
4325/2015 καθώς και του άρθρ. 116 του ν. 4547/2018 ως εξής:
1. Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (επιθυμητό προσόν η άδεια οδήγησης γεωργικού
ανελκυστήρα)
2. Έναν (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργων (γκρέιντερ)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8
του υπαλληλικού κώδικα ( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική
δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ) και να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση , επισυνάπτοντας:
1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο
μέρος του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί με την ίδια
ειδικότητα στον Δήμο Αμυνταίου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος
της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω) και
δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με τρίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του
Ν.2190/1994.

4. Για τους υποψήφιους χειριστές μηχανημάτων, το δίπλωμα που αναφέρεται ανωτέρω, άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος καθώς και απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου και ελλείψει
αυτού απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο
Προσωπικού του Δήμου Αμυνταίου (Γρηγ. Νικολαϊδη 2 Αμύνταιο, 40ς όροφος, υπεύθυνη Ε.
Γεωργιάδου, τηλ. 2386350169 και Ζ. Αβραμίδου, τηλ. 2386350110), εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από Τρίτη 12/5/2020 έως και Πέμπτη 14/5/2020.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα.
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