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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                   
 

 
                                                                                                                                                                                                                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου , τετράμηνης (4 μηνης ) διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας ,  στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.    
 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων » όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .  

3.  Την παρ. 2 του  άρθρου  24 της από 14.3.2020 ΠΝΠ ( ΦΕΚ 64/ τ. Α/ 14.3.2020) .  
4.   Την παρ. 1 του άρθρου 37  της ΠΝΠ ΦΕΚ--Τεύχος A’ 68/20.03.2020  
5.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Δήμου Ερμιονίδας  (ΦΕΚ τ.Β΄ 

2446/2.11.2011) 
6.  Την αριθμ. 54/2020 (ΑΔΑ : ΩΘ3ΑΩΡΡ-1ΟΑ)   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ερμιονίδας  
Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
οκτώ  (8)  ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι και συγκεκριμένα του 
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΚΩΔ Υπηρεσία 
Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

100 Δήμος Ερμιονίδας Κρανίδι 

ΔΕ Οδηγών 
απορριμματοφόρων Γ΄ 

κατηγορίας  (χωρίς κάρτα 
ψηφιακού  ταχογράφου) 

4 μήνες (από την 
υπογραφή της 

σύμβασης ) 
2 

101 Δήμος Ερμιονίδας Κρανίδι ΥΕ Εργατών καθαριότητας  
4 μήνες (από την 
υπογραφή της 
σύμβασης )  

6 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

              

 

      

 

      Κρανίδι,   08/04/2020 

     Αρ. Πρωτ. :     2937 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
ελλείψει αυτών, απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για 
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος 
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή 
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την 
απόκτηση της παρακάτω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή (C) κατηγορίας  

γ) Ισχύον  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

101   Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997). 

 
 

Α. Γενικά Προσόντα Πρόσληψης: 
Οι υποψήφιοι: 
1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία  που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που 
επιλέγουν , να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-
19 σύμφωνα με την  ΔΙΔΑΔ /Φ.64/315/οικ. 8030 (ΦΕΚ 928/τ.β/18.3.2020) .    

3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι 
που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 
και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 
και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό 
την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, 
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).  

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής 
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν 
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από 
τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 
 
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί 
έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). 
 

 
Β. Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
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- Οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  
ΔΗΛΩΣΗ  υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας . 
2. Υπεύθυνη Δήλωση – συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση- ότι έχουν την υγεία που 

απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν ,  ότι δεν 
έχουν κώλυμα διορισμού και ότι πληρούν  τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ( μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη 
αναζήτησή του από την υπηρεσία ). 

4. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών (για τους οδηγούς) . 
5. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 

51/2012 όπως ισχύει) (για τους οδηγούς). 
6. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) (για τους οδηγούς) . 

7. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα (όπου απαιτείται ) για την απόδειξη της εμπειρίας 
(για τους οδηγούς) . 

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της 
παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του 
Δήμου Ερμιονίδας (Μ.Μερκούρη 11 Κρανίδι ) ήτοι από την Πέμπτη 09.04.2020 έως και την 
Δευτέρα  13.04.2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση – 
Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά ως ακολούθως :  

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο : protokolo.ermionida@gmail.com  

Μέσω φαξ στο : 2754023668  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2754360000-2754360020 . 

Δ. Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος του Δήμου Ερμιονίδας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ερμιονίδας  www.ermionida.gr όπου θα βρίσκεται και το έντυπο της Αίτησης – 
Υπεύθυνης Δήλωσης   και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  
 

 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                     
 

ΑΔΑ: 6Η04ΩΡΡ-ΟΤΚ


		2020-04-08T21:46:59+0300
	Athens




