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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α)
Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 168-170 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄/28-062007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄/28-06-2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ.2 εδάφιο ιε του άρθρου 1 του Ν.3812/09 (ΦΕΚ
234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-04-2012)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019)
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του 24 ου άρθρου της από 14-03-2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020)
10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ, 74 του ν. 4745/2020 «Διατάξεις για

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) »
11. Την υπ’ αριθμ. 339/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
έγκριση πρόσληψης προσωπικού με τετράμηνες συμβάσεις για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών της υπηρεσίας καθαριότητας οι οποίες
προέκυψαν από την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς
του Κορωνοϊού COVID-19 , αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) ατόμων εργατών/τριών καθαριότητας –
συνοδοί απορριμματοφόρων, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών
αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
–
ΣΥΝΟΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (παρ. 7 του άρθρου
21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα του
άρθρου 206 του Ν.3584/2007, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που
τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν
και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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.Υπεύθυνη δήλωση (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.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση υποβάλλεται υπογεγραμμένη με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΣΤΟ e- mail:
dioikep@.syzefxis.gov.gr από 25/12/2020 έως 29/12/2020.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
Εμμανουήλ Παππά στο Χρυσό, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ

