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Καλλιθέα  11/9/2020 

Αρ.Πρωτ. 38571 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΗΝΤΑ  (60) ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ 
ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
 
 

 Έχοντας υπ όψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. 
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  

64/τ.Α/14-3-2020 (κατεπείγοντα μέτρα της ανάγκης περιορισμού της  διασποράς  του κορωνοιού 
COVID -19). 

4. Tο άρθρο 37 . παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία δημοσιεύθηκε στο      ΦΕΚ  
68 /τ.Α/20-3-2020 (κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοιού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης). 

5. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Καλλιθέας ,(ΦΕΚ  2598/τ.Β/25.9.2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   
6. Την με αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
7. Την με αρ.  376/2020  (ΑΔΑ: 9Γ3ΨΩΕΚ-ΜΤΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 

πρόσληψη συνολικά  εξήντα   (60)   ατόμων   προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων για την 
κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
Την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά  εξήντα  (60)   ατόμων, 
χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών με  ειδικότητα , ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί 
Απορριμματοφόρων, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες  για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού COVID -19., με τα αντίστοιχα απαιτούμενα  προσόντα 
(βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ε4ΛΣΩΕΚ-ΓΟΔ



 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Κωδικός 
θέσης Υπηρεσία 

Έδρα 
 υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

 
100 

Διεύθυνση  
Περιβάλλοντος 

Καλλιθέα  

ΥΕ Εργατών  
Καθαριότητας / 

Συνοδοί 
Απορριμματοφόρων 

Δύο  (2) μήνες 60 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

(α). Δεν απαιτούνται ειδικά  τυπικά προσόντα. 
( άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 2527/97). 

(β). Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου – COVID 19 για τις ανάγκες περιορισμού της 

διάδοσής του. 
 

 

 
 
 

      Οι  υποψήφιοι  θα πρέπει να είναι  ηλικίας από 18 έως 65 ετών.         

 

 Οι  υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία στον οικείο 

Δήμο, θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 
 
 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλοντας 
επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2.Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν 
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας  καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.kallithea.gr) προς 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων κα θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ε4ΛΣΩΕΚ-ΓΟΔ



 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται την 12η Σεπτεμβρίου  2020 και μέχρι ώρα 23:59 να συμπληρώσουν την 

σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση , και να την υποβάλουν υπογεγραμμένη μετά των συνημμένων 
δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : 
info@kallithea.gr  

 
Πρόσληψη 
Η υπηρεσία μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση 
μέσα στο χρονικό όριο  που ορίζει  η παρούσα Ανακοίνωση. 
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους 
υποψήφιους . 
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 
 
 
   

 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ 
 

mailto:tetramina@kallithea.gr
ΑΔΑ: Ε4ΛΣΩΕΚ-ΓΟΔ
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