
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αγρίνιο 13-10-2020  

                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 43898            

       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο  (2) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου». 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου 

Έχοντας υπ΄όψη:  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 

2.Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ87Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.Τις διατάξεις του  άρθρου 20 του Ν. 2190/1994,όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

4. Την υπ΄αριθμ. 155/28-9-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αγρινίου, σχετικά, με  πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας  για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες 

του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου . 

4.Την υπ΄αριθμ΄πρωτ.175762/13-10-2020 απόφαση του Συντονιστή της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου που 

εγκρίνει  την 155/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

(ΙΔΟΧ) συνολικά  δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών,   



προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου με τα  αντίστοιχα 
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα  

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ 

 

 

100 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 (ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)  

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 

ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

–ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (Ρ.Τ.Ο.) 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ – 

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ , 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ) 

 

 

 

2 

 

 

2 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος (γεωργικού  

ελκυστήρα – τρακτέρ) 

β. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα). 

α. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος (γεωργικού  

ελκυστήρα – τρακτέρ) 

β.  Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή 

απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 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 Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ    Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα). 

α. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος (γεωργικού  
ελκυστήρα – τρακτέρ) 

β. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. 

 

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

 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που 

τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας . 

 

Οι άδειες οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και 

κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος 
(γεωργικού  ελκυστήρα – τρακτέρ) 

3.Φωτοαντίγραφο της άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή 
επαγγελματική. 

4.Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.  
5.Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην 

οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή 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 έγκλημα 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην 
οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα των Π.Δ.164/2004 και Π.Δ. 180/2004. 

7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην 
οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται 



κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν 

απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του παρ.1 
του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. 

8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην 

οποία να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας του ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 

ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ . 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγρινίου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου (www.cityofagrinio.gr) προς 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  

Στην  ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με την ανακοίνωση θα αναρτηθεί και η αίτηση 
που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός πέντε ( 5 ) ημερών ήτοι από 14 

Οκτωβρίου  2020 έως και  18 Οκτωβρίου  2020 να συμπληρώσουν την 

σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά 

ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

στο e-mail: idox@agrinio.gr 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Ο Δήμος Αγρινίου μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με 
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,  από 

τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση. 

 Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους 

αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους. 

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

mailto:idox@agrinio.gr

