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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ  

Δ/νση: Διοικητικών Υπηρεσιών  
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Τ.Κ.: 15561  
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 109/24.5.2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Παπάγου-Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 24155/21887/31.5.2012 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα 
προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
καθαριότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 

3584/2007, του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99, του άρθρου 4 παρ. 88 του Ν. 3943/2011 

και του υπ’ αρθμ. 21762/30-5-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την 
εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού Ο.Τ.Α. από την αναστολή των 

διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών, ως εξής : 
 

1. Εικοσιοκτώ (28) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδών 

απορριμματοφόρων) 
2. Έξι (6) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Καθαριότητας (4 με δίπλωμα Γ΄ 

κατηγορίας και 2 με δίπλωμα Γ΄και Ε΄κατηγορίας).  
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το 
άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι 

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

την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
των ανωτέρω θέσεων.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο 

πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007. 
4. Για τους υποψήφιους οδηγούς, τα διπλώματα που αναφέρονται ανωτέρω.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή 
δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, 

Χολαργός), εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου.  

 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.  

 

Ο Δήμαρχος 
 
 

Βασίλειος Ξύδης 

ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΞ1-81Ψ


