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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου ∆ίµηνης διάρκειας 
 
Ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

2. Tις διατάξεις άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κώδικας Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» για την πρόσληψη προσωπικού 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. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3812/09 σύµφωνα µε το οποίο εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 

2190/94 το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, 

5. Την υπ’ αριθ. 37/22-02-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

6. Την αριθµ. 50939/9673/12-06-2012 έγκριση  του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιουνίου. 

 

Ανακοινώνει 

ότι θα προσλάβει προσωπικό στην Υπηρεσία Καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, συνολικού αριθµού δέκα πέντε (15) ατόµων για την αντιµετώπιση 

κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών του ∆ήµου για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα 

αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα  και  χρονική περίοδο: 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Εργάτες Καθαριότητας-
Συνοδοί Απορριµµατοφόρων 
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 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά 
προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του 
Ν.2527/1997) 

 
∆ύο (2)  µήνες 
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Οι υποψήφιοι πρέπει : 

1. να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών,  

2. να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα δηλαδή να µην έχουν καταδικαστεί ή 

να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και 

3. να έχουν την υγεία τους και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

των ανωτέρω θέσεων. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν µαζί µε την αίτησή τους υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους 

υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά στο 

Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, Ταχ. ∆/νση: Ιάσονος 1 και Εθνικής 

Αντίστασης, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες εντός πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής 

της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, από 16-06-2012 έως και 20-06-2012. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 

να προµηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το ∆ήµο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα 

τηλέφωνα: 2744360120 και 2744360196). 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος για 

ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. 

 
 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
 
 

                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
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