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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Έχοντας  υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α28-06-2007) περί 
προσωπικού για κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης 
αρχής για τν επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» 
(ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύµφωνα µε τις οποίες 
δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που 
προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή 
πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της 
οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δυο µήνες µέσα σε συνολικό 
διάστηµα δώδεκα µηνών. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 
«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και λοιπές 
διατάξεις»(ΦΕΚ234/28-12-2009),σύµφωνα µε τις οποίες 
εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι 
συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 
διοίκηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας  2009/50/ΕΚ», σύµφωνα µε τις 
οποίες εξαιρείται από την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής της 
ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. 

5) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ΄αριθ. 33/27-12-2006 
πράξης Υπουργικού Συµβουλίου ( ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-2006), και 
ισχύει µε την υπ΄αριθ. 37/29-12-2010 πράξη του Υπουργικού 
Συµβουλίου (ΦΕΚ 246/Α΄/31-12-2010). 

6)  Την αρ. 90/2022 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆      
«ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής , σχετικά µε την πρόσληψη ενός   ( 1)  
ατόµου  κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2)  
µηνών, για την κάλυψη  αναγκών στις ήδη τρέχουσες καλοκαιρινές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις  που πραγµατοποιούνται στον ∆ήµο 
Λαυρεωτικής από το Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στα πλαίσια των 
«ΘΟΡΙΚΙΩΝ» προκειµένου να γίνουν εργασίες όπως (µεταφορές 

ΑΔΑ: 6ΡΖΛΟΚΚΟ-ΠΑΗ



καρεκλών ,σκηνικά , ηχητικά ,αναλώσιµα, καθώς και οργάνωση των 
χώρων διεξαγωγής των παρουσιάσεων) και οι οποίες δεν δύναται να 
πραγµατοποιηθούν λόγω έλλειψης προσωπικού µε άτοµα από την 
καθαριότητα . 

 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
 
     Την πρόσληψη έκτακτου  προσωπικού µε σύµβαση εργασίας δύο (2)      
µηνών, για τον  κατωτέρω κλάδο και  ειδικότητα: 
 
α/α Κλάδος Ειδικότητα Αριθµός Ατόµων ∆ιάστηµα 

1 YΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 2 µήνες 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
          Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει: 

• Να µην έχουν απολυθεί  από το δηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ του δηµοσίου 
τοµέα για πειθαρχικούς λόγους.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
•  Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή  διαβατήριο – άδεια παραµονής. 
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν  έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του 

Υ.Κ. (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί  ή είναι υπόδικοι για 
εγκληµατική πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους 
δικαιώµατα ) και ότι  ∆εν έχουν  απασχοληθεί τους τελευταίους 
δώδεκα (12) µήνες από την υποβολή της αιτήσεώς τους  σε  
φορείς του δηµοσίου φορέα του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 
3812/2009 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για 
κάλυψη  περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
• ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν.  

 
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να τα καταθέσουν στην έδρα 
του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ»  Αγίας Παρασκευής 1 Λαύριο Τ.Κ 19500  τηλ. 
22920-27774 και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. 
Κατσίγιαννη Αικατερίνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή  τους και τα δικαιολογητικά   
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησής της 
στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής. 

 
 

       Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΘΟΡΙΚΟΣ  

 

 

 

 

                                                                     ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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