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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 

Ο ∆ήµαρχος Αµφίπολης 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.  

4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α΄) 

2. την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α') 

3. την  παράγραφο 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει 

4. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09 

5. την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 

6. τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019) «Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής 

δήµων και περιφερειών» µε τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. 

7.τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστό τέταρτο (Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών) της από 14-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της 

ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 

µε τις όµοιες των παρ. 1Α & 1Β του άρθρου τριακοστό έβδοµο (Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της από 20-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα για την 

αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 

68/20-03-2020 τ. Α΄), και οι οποίες ορίζουν : «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και 

διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συµβάσεις 

εργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

ν. 3812/2009 (Α' 234), µπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβάσεις δεν 

υπόκεινται στους χρονικούς περιορισµούς των δώδεκα (12) µηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του 

Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην 

παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄134). 

8. το άρθρο 74 παρ. 1,2 του Ν. 4745/2020 «∆ιατάξεις για αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους 

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)». 

9.την απόφαση αριθµ. 170/2020 (Α∆Α: ΩΚΑΙΩΨ1-64Ψ) της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά την πρόσληψη 

έκτακτου προσωπικού, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)  & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε),για την υπηρεσία 

καθαριότητας και τεχνικής υπηρεσίας, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου τεσσάρων (4) µηνών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της από 14-03-2020 Π.Ν.Π και της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. 

11.την ανάγκη άµεσης και επιτακτικής  πρόσληψης τριών (3) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί 

απορριµµατοφόρων) & ενός (1) ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου (JCB)  µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 

διάρκειας τεσσάρων  (4) µηνών για  την αντιµετώπιση  των κατεπειγουσών και έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού 

και έκτακτων καιρικών φαινοµένων στην υπηρεσία καθαριότητας και στην τεχνική υπηρεσία. 

12. την αριθ.πρωτ. 11189/8-12-2020 βεβαίωση της προϊσταµένης τµήµατος οικονοµικών υπηρεσιών και την αριθ. 

407/πρωτ. 11188/8-12-2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:6Π39ΩΨ1-6ΓΠ ) για την δέσµευση των 

πιστώσεων που αφορούν την δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 
Την πρόσληψη τριών  (3) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρων) & ενός (1)  ∆Ε Χειριστή 

Μηχανηµάτων Έργου (JCB) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας  τεσσάρων (4) µηνών. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞΓΨΩΨ1-25Ι



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

2. Εκκαθαριστικό Εφορίας 

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 

4. Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ. 

5. Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασµού 

6. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει) 

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) 

8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) 

9. Άδεια  χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας A΄ ειδικότητας 1
ης

 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της 

κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5.3.2013 2013 απόφασης, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις αριθ. οικ. 77993/301/Φ113/3-7-2015 και οικ. 84123/305/Φ113/11-8-

2016 αποφάσεις. 

10.Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε. ∆. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος 

σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 

τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την 

έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού χειριστή χορηγήθηκε βάσει του 

συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς  είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 

11.Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική. 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού 

του ∆ήµου Αµφίπολης στην έδρα του ∆ήµου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την ∆ευτέρα  

14/12/2020 για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας και στην τεχνική υπηρεσία. 

 

 

                                       

     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                       

                    

                        Φραστανλής Γ. Στέργιος 

ΑΔΑ: ΨΞΓΨΩΨ1-25Ι


		2020-12-08T13:17:57+0200
	Athens




