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                               Αγία Βαρβάρα

                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  
δίμηνης  απασχόλησης.

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 41 του ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/26.08.2015 
τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του ν.4547/2018, ορίζονται τα εξής: 
«1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 
ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' 
εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις 
δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και 
η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική 
κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια 
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών»

2. Τις διατάξεις  της παρ 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021,  για την πρόσληψη προσωπικού για 
την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου, όπου και  εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 4765/2021. Η 
πρόσληψη αυτού του προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 
(ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ.1 περίπτ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ.1 του άρθρου 38 του ν.4795/21, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, καθώς και για την 
αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του ν. 3584/2007 και 
36 του ν. 4765/2021.

4. Το γεγονός ότι στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Αγίας Βαρβάρας, 
λόγω των αυξημένων απουσιών εξαιτίας αναρρωτικών αδειών του τακτικού προσωπικού, 
καθίσταται αδύνατη η έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων .

             Αγία Βαρβάρα 
             Αρ. πρωτ:    
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5. Την με αρ 230/2021 (ΑΔΑ:  6ΠΡΥΩ6Θ-2Σ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας σχετικά με την άμεση πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με σχέση εργασίας  
Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη τεσσάρων  (4) ατόμων ΥΕ Εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας σύμφωνα με τα  παρακάτω: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   4

Δεν απαιτούνται 
τυπικά προσόντα Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των   
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι: 

• πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους 
του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 

• τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 

• δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με τετράμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του 
Ν.2190/19942). 

3. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ειδικά τυπικά προσόντα 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

6. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

7. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (Αριστομένους 8, 2ος 
όροφος - Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Μισθοδοσίας  κατά τις εργάσιμες ημέρες από 
8.00 έως 14.00 - τηλ. Επικοινωνίας 2132019352/3. 

Επίσης βάσει του άρθρου 46 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ.75/τ.Γ’/30-03-2020) οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  την αίτησή τους ηλεκτρονικά. 

Την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να τα  υποβάλλουν έως την   
Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 12:00. 

Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην 
ιστοσελίδα του δήμου . 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                         ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ
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