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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
 
 
 

                                          Κύθηρα, 22/02/2021 
                                    Αριθμ. Πρωτ :730 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

            Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών (8) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα  για την ανάγκη περιορισμού  της διασποράς του 
COVID-19.     
 
            Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της 
    Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης  »(ΦΕΚ 87Α),όπως 
    έχουν  τροποποιηθεί και ισχύουν . 
2  Τις διατάξεις  του άρθρου 212  του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ.143/Α/28.6.2007)όπως 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 168-169 και 170 παρ. 5 του ν.3584/2007 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/6-11-2020) όπως  
    Τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  του άρθρου  175 του Ν.4764/2020( φεκ  
    256/τ.Α΄/23-12-2020 « Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας  από  
     τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 » 
4. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα « Θέματα  
     Προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020. 
5.  Το υπ΄αριθμ. 9755/8-02-2021 έγγραφο του  ΥΠΕΣ  με θέμα « Πρόσληψη 
     προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 19  από τους ΟΤΑ »  
5. Τον  Ο.Ε.Υ Δήμου Κυθήρων ( ΦΕΚ 392/21-02-2013) όπως  
     έχει      τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα . 
 6. Την με αρ. 31/17-02-2021 (ΑΔΑ:Ω047ΩΛΨ-Μ56)  Απόφαση της Οικονομικής  
     Επιτροπής   του Δήμου Κυθήρων . 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 Την πρόσληψη δύο  (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 
διάρκειας οκτώ  (8) μηνών για την  & αντιμετώπιση  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού (COVID-19) ως εξής :  

1. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας : ένα (1) άτομο για την  Δημοτική Ενότητα 
Αντικυθήρων  

      ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Δεν απαιτούνται  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :Οκτώ (8) μήνες 

2. ΥΕ  Καθαριστριών : ένα (1) άτομο  για την καθαριότητα  των κτιρίων στα οποία 
στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Κυθήρων  

3. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Δεν απαιτούνται  
                      

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .    
Να έχουν  την υγεία και την φυσική καταλληλότητα  που τους επιτρέπει την          εκτέλεση των  
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν  . 
Να μην έχουν  χρόνια υποκείμενα νοσήματα σύμφωνα με το (ΦΕΚ 928/ τ.β/18-03-2020, να 
μην ανήκουν  σε ευπαθείς ομάδες  ευάλωτες  στον ιό του κορωνοϊού COVID-19. 
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. 

ΑΔΑ: ΨΜ4ΙΩΛΨ-ΑΟΨ
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Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού  ή ανειδίκευτου προσωπικού  υπό την 
προϋπόθεση  ότι έχουν κτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας  που τους έχουν επιβληθεί 
έχουν αρθεί ή έχουν  απολυθεί  υπό όρο (Ν.2207/1994  άρθρο 4 παρ.6). 
 

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

1. Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας . 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη. 
3. Προκειμένου για ανέργους  πρόσφατη  βεβαίωση του ΟΑΕΔ. 
4. Οι Πολύτεκνοι  και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό   

       οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου  πρόσφατης  έκδοσης  
       συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας  
       Πολυτέκνων Ελλάδος . 
5. Για απόδειξη προϋπηρεσίας βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή του φορέα   

      απασχόλησης .  
6.  Για την απόδειξη της εντοπιότητας  Βεβαίωση  μόνιμης Κατοικίας  . 

 
Προθεσμία  Υποβολής Αιτήσεων 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν αίτηση μαζί  με τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά   στο   γραφείο Προσωπικού  του Δήμου Κυθήρων εντός τριών  (3)  ημερών 
από την επόμενη της  ανάρτησης  της  στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  καθώς  και στο 
WWW.diavgeia.gor.gr. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
 
 
                                           

http://www.diavgeia.gor.gr/
ΑΔΑ: ΨΜ4ΙΩΛΨ-ΑΟΨ
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