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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Πρόσληψης προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την αντιμετώπιση  επειγουσών  πρόσκαιρων αναγκών λόγω κοροναϊού 
 

Ο Δήμος Αρριανών έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και 41 του Ν 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών» 
όπως ισχύουν , με βάση τις οποίες ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να προσλάβει προσωπικό 
οποιασδήποτε ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 
τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.  
2. Τις σχετικές διατάξεις με την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή 
πρόσκαιρες ανάγκες του άρθρου 20 του Ν2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», των άρθρων 206 και 212 του Ν3584 
/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» και του άρθρου 9 του 
Ν3812/2009 «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύουν.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του ΥΠΕΣ «Διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα θέματα» το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν3852/2010 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν 
4625/2019 και 177 του Ν4635/2019 βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή είναι το 
αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει τον προγραμματισμό των προσλήψεων προσωπικού 
του Δήμου κάθε κατηγορίας. 
4. Το άρθρο 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορονοϊού COVID- 19» (ΦΕΚ 64/Α/2020) σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις εργασίας που 
συνάπτουν οι ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού δυνάμει της προαναφερόμενης νομοθεσίας, μπορεί να 
έχουν διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. 
5. Την με αριθ. 20/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αρριανών με την 
οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη  πέντε (5) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με τετράμηνη 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις δυνατότητες και 
τους όρους πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία.  
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Την πρόσληψη πέντε (5) εργατών/Εργατριών καθαριότητας με τετράμηνες συμβάσεις 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση την αντιμετώπιση  επειγουσών  
πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αρριανών.  

. 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
1. 

 
Εργάτες/Εργάτριες 

καθαριότητας 

 

5 
Δεν απαιτούνται 
προσόντα ( άρθρο 5 
παρ. 2 του Ν. 
2527/1997) 

 

Τέσσερις (4) μήνες 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων  της αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρ. 169 του Ν. 3584/2007. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από 
19-03-2020 ως και 23-03-2020 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρριανών στη Φιλλύρα 
τκ 693 00 ΣΑΠΕΣ . Υπεύθυνη για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Δήμου Ιωάννα 
Ευαγγέλου τηλ. 25313 52806.  
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους χώρους 
ανακοινώσεων του Δήμου. 
 
                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                                                                                                    ΡΙΤΒΑΝ ΑΜΕΤ 
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