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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Πρόσληψης προσωπικού συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου, χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης , για την 
αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας   

  

 

Ο Δήμος Αρριανών έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 "Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)"του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 
214/06-11-2020 τ. Α΄).  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 τ. Α΄).  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες) του 
Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/03-03-1994 τ. Α΄).  
5. Την 8/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων 
και η πρόσληψη προσωπικού συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων µε σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης , 
για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας  (αντιμετώπιση της απειλής του κορονοϊού COVID – 
19),σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α'). 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
 

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας, με συμβάσεις διάρκειας οκτώ (8) 
μηνών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση επειγουσών  
πρόσκαιρων αναγκών περιορισμού της διασποράς του κοροναϊού COVID- 19 στο Δήμο 
Αρριανών. 

 
 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ     ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
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Εργάτες/Εργάτριες 

καθαριότητας 

 

4 
Δεν απαιτούνται προσόντα ( 
άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997) 

 

Οκτώ (8) μήνες 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους,, πρέπει να υποβάλλουν απαραιτήτως τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους 
του Ν.3584/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 169 του Ν.3584/2007.  

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - ΑΜΚΑ  

5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ  
6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - ΑΦΜ  
 

 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονική ή με fax κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες, από 09-2-2021 ως και 12-02-2021 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Αρριανών στη Φιλλύρα τκ 693 00 ΣΑΠΕΣ . Υπεύθυνη για την παραλαβή είναι η υπάλληλος 
του Δήμου Ιωάννα Ευαγγέλου τηλ. 25313 52806 & e-mail i.eyagelou@0924.syzefxis.gov.gr 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους χώρους 
ανακοινώσεων του Δήμου. 
 
                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                                                                                                    ΡΙΤΒΑΝ ΑΜΕΤ 
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