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ΔΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ 

Σαχ. Δ/νςθ : Κφκθρα 

Σθλ.: 2736031213 

 

                                                              

                                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  

 

          Πρόςληψησ  ζνδεκα  (11) ατόμων  με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου  

Οριςμζνου Χρόνου δίμηνησ διάρκειασ . 

 

          Ο Διμαρχοσ  Κυκιρων  ζχοντασ υπόψθ :  

α)τισ  διατάξεισ  του  άρκρου 1 παρ. 2 του  Ν.3812/2009 «Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ 

προςλιψεων  ςτο δθμόςιο  τομζα και άλλεσ   διατάξεισ » (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) 

β)τισ διατάξεισ του άρκρου 20 παρ.4 του Ν.2739/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) με 

αντικείμενο τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ για αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν ι εποχιακϊν  

ι πρόςκαιρων αναγκϊν δίμθνθσ χρονικισ διάρκειασ.  

γ) Σισ διατάξεισ του άρκρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ  

    Προςωπικοφ Ο.Σ.Α » 

δ) Σθν υπϋαρικμ. 158/2011 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου Κυκιρων  «περί  

    πρόςλθψθσ  εποχικοφ Προςωπικοφ »με ςφμβαςθ οριςμζνου  χρόνου διάρκειασ  

    δφο (2) μθνϊν.  

ε) Σο υπϋαρικμ. 21231 /18079  ζγγραφο τθσ  Αποκεντρωμζνθσ  Διοίκθςθσ  Αττικισ – 

   Γενικι  Δ/νςθ Εςωτερικισ  Λειτουργίασ –Δ/νςθ Διοίκθςθσ , με το οποίο  εγκρίνεται  

   θ ανωτζρω απόφαςθ  Δ.   

ε) Σον  Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ  του Διμου μασ. 

 

                                                       Ανακοινϊνει   

 

             Σθν πρόςλθψθ   προςωπικοφ  με ςφμβαςθ εργαςίασ  ιδιωτικοφ  δικαίου  οριςμζνου  

Χρόνου  διάρκειασ δφο (2) μθνϊν  , ςυνολικά  (11) ατόμων , για τθν  αντιμετϊπιςθ 

κατεπειγουςϊν , εποχικϊν  ι πρόςκαιρων αναγκϊν των υπθρεςιϊν του Διμου μασ με  

τισ εξισ ειδικότθτεσ :  

1. ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  : Εργάτεσ  Πυροπροςταςίασ  

       ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ : πζντε  (05)  

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : Δεν απαιτοφνται 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ : Δφο μινεσ  

 

 



 

 

2. ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : Εργάτεσ  Γενικϊν Καθηκόντων  

       ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ :  ζξι (6)  

       ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ : Δεν απαιτοφνται  

       ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ : Δφο μινεσ 

 

  Οι ενδιαφερόμενοι  πρζπει να ζχουν θλικία από 18 ζωσ 65 ετϊν . 

Να ζχουν  τθν υγεία και τθν φυςικι καταλλθλότθτα  που τουσ επιτρζπει τθν  

εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςεωσ που επιλζγουν  . 

 

                                          ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

    Οι ενδιαφερόμενοι  μαηί με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να υποβάλουν υποχρεωτικά  

Σα εξισ δικαιολογθτικά :  

Φωτοαντίγραφο  των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ  ταυτότθτασ . 

Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986  ςτθν  οποία να δθλϊνει ο υποψιφιοσ αν τουσ 

τελευταίουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του ζχει απαςχολθκεί 

ςε  φορείσ   του δθμοςίου τομζα . 

Ο  υπολογιςμόσ του δωδεκάμθνου , μζςα ςτο οποίο θ απαςχόλθςθ του υποψθφίου  

δεν πρζπει  να υπερβαίνει  τουσ οκτϊ (8 ) μινεσ , για να μθν ζχει κϊλυμα πρόςλθψθσ , 

γίνεται  με αφετθρία το τζλοσ  τθσ νζασ απαςχόλθςθσ , για τθν οποία  ο υπάλλθλοσ  

πρόκειται  να προςλθφκεί  και προσ τα πίςω.  

Προκειμζνου για ανζργουσ  πρόςφατη  βεβαίωςθ του ΟΑΕΔ. 

Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ κατάςταςθσ  πρόςφατο προκειμζνου  για υποψθφίουσ  

που ζχουν ανιλικα τζκνα  . 

Οι Πολφτεκνοι  και τα τζκνα πολυτζκνων οικογενειϊν : Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ  

τουσ κατάςταςθσ του Διμου  πρόςφατθσ  ζκδοςθσ .  

Για τθν απόδειξθ τθσ εντοπιότθτασ  Βεβαίωςθ  μόνιμθσ Κατοικίασ  . 

  

                                        Προθεςμία  Τποβολήσ Αιτήςεων  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν  να υποβάλουν αίτθςθ μαηί  με τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά   ςτο γραφείο  Προςωπικοφ   του Διμου Κυκιρων εντόσ  πζντε (5 ) 

θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςθσ  τθσ  ςτο χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου  

Κακϊσ  και ςτο WWW.diavgeia.gor.gr .   

 

 

                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ  

 

 

 

                                            ΘΕΟΔΩΡΟ Γ.ΚΟΤΚΟΤΛΗ 

 

 


