
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62aaea9a70128e28a8413ccf στις 16/06/22 12:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας-
κλάδου ΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης, σύμφωνα με την απόφαση 165/2022 (ΑΔΑ: Ψ434Ω6Χ-4ΣΠ) της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αιγιαλείας και τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής 
Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, 
Διαχείρισης Οχημάτων & Μηχανημάτων, όπως αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 
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15 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα 
σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 
παρ. 2

 

Έως δυο (2) 
 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
Δεκτοί 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, 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.3832/195 .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1.Αίτηση (δίδεται από το πρωτόκολλο). 
2.Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 
ταυτότητας.
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης τριών μηνών)ή 
πιστοποιητικό Γέννησης.
4.Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν: α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που 
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 11 του Ν. 
3584/2007 και Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001), και β) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 
που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής. 
6.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που 
συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν 
απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την 
ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε 
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ΑΔΑ: 6ΙΙΛΩ6Χ-ΛΩΓ
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περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την 
ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αιγίου, 
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας  (Κλεομένους Οικονόμου 11 – 2ος όροφος, υπεύθυνος 
κ. Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης, τηλ. επικοινωνίας 26910 29279)  από την επομένη της 
δημοσίευσης έως και 21/06/2022.

                                                                        
                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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