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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμος Κισσάμου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 110/2022 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του
Ν.3584/2007, για την ανασκαφική έρευνα σωστικού χαρακτήρα στη διανοιγμένη οδό
εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Βιγλιά» Τ.Κ. Γραμβούσας
του Δήμου Κισσάμου για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


ΠΕ Αρχαιολόγων

1


Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με
ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την
Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της
αλλοδαπής
Αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή με το
αντικείμενο της θέσης

Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής
 Αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή με το
αντικείμενο της θέσης

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έως δυο (2)
μήνες



ΤΕ Συντηρητών
Αρχαιοτήτων &
Έργων Τέχνης

1



ΔΕ Σχεδιαστών

1

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή

Έως δυο (2)
μήνες

Έως δυο (2)
μήνες





άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
ΑΔΑ:μονάδας
Ψ64ΠΩΕΖ-ΟΓ1
ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας
Αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή με το
αντικείμενο της θέσης
Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
ή



ΔΕ Εργατοτεχνιτών
ή

2

ΥΕ Εργατών



Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος
κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου
1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής

Έως δυο (2)
μήνες

Αποδεδειγμένη εμπειρία συναφή με το
αντικείμενο της θέσης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του αρ.12 του Ν.3584/2007 και να
έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ. 1 αρ. 39 του Ν. 4765/2021 και παρ.5 αρ.9
Ν.3174/2003).
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν.
Να μην έχουν κωλύματα του άρ.16 του Ν.3584/2007.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

ΑΔΑ: Ψ64ΠΩΕΖ-ΟΓ1
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.
3584/07 αρ.11 έως 17 και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από
την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του
εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε
περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία που
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και
λήξη).
5. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτούνται:


Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης και



Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο
8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το
είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο.



Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν
αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Τ.Κ.73400 Κίσσαμος, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη Μαγδαληνής
Γαμπά (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210) από την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 έως και την
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και των υπεύθυνων
δηλώσεων στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

