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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΠΡΟΣΛΗΨΗΠΡΟΣΛΗΨΗΠΡΟΣΛΗΨΗΣΣΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗΣΗΣΗ     ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΟΥΟΥΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ∆ΥΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ∆ΥΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ∆ΥΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ∆ΥΟ (2) (2) (2) (2) ΜΗΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΗΝΩΝ    

 

ΟΟΟΟ    ∆ήμαρχος Αντιπάρου∆ήμαρχος Αντιπάρου∆ήμαρχος Αντιπάρου∆ήμαρχος Αντιπάρου    

    

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν.4057/2012(ΦΕΚ 54/Α’), όπως 

συμπληρώθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. Ιε του Ν. 3812/2009 « Αναμόρφωση 

συστήματος  προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

234/Α/28-12-2009) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) με 

αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) 

6.  Την αριθ. 40/2019 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι 

απαιτούμενοι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να 

προληφθεί με διάρκεια της σύμβασης δύο (2) μήνες. 

7. Την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών  

8. Την  βεβαίωση με Α.Π. 969/16-04-2018 των οικονομικών υπηρεσιών του ∆ήμου, 

ότι έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ∆ήμου 

οικονομικού έτους 2019 για την πρόσληψη του προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ.  στους Κ.Α20-

6041.001, 20.6054.001 και Κ.Α 25-6041.001, 25-6054.001 

9. Τον κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ. του ∆ήμου μας (ΦΕΚ 2395/25-09-

2013)    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ    

    

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικού αριθμού  τριών (3) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήμου Αντιπάρου ως εξής : 

 

1. ∆ύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας. 

2. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ εργάτη ύδρευσης. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του 

Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση).   

 

    

    

ΑΔΑ: ΩΩ4ΩΩΨΘ-ΨΩΜ



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα 

εξής δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται 

στα άρθρα 11-17 του Ν.3584/2007. 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 

5. Χωριστή Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται 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 εποχιακού υπάλληλου 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).  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ    

    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα  γραφεία του ∆ήμου Αντιπάρου 

εντός προθεσμίας 5 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της στο 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από το γραφείο του 

∆ήμου. (πληροφορίες στο τηλέφωνο 2284061570).  

         

Ο ∆ήμαρχοςΟ ∆ήμαρχοςΟ ∆ήμαρχοςΟ ∆ήμαρχος    

    

    

    

    

Αναστάσιος ∆ημ.Αναστάσιος ∆ημ.Αναστάσιος ∆ημ.Αναστάσιος ∆ημ.    ΦαρούποςΦαρούποςΦαρούποςΦαρούπος    
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