
  

                     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 

της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18), 

2. Την υπ' αριθμ. 201/2018 (ΑΔΑ: ΨΓΕΜΟΞ1Β-ΜΦΩ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία διαπιστώνεται η 

αναγκαιότητα της πρόσληψης, η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι 

ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (χρονικής διάρκειας δυο (2) μηνών),  συνολικού 

αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του Κ.Α.Π.Η, και με τα 

παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Τ Α Ι  

H πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

       
                                                  Κερατέα, 21.11.2018 
                                                  Αρ. Πρωτ.: 3265         
 

  Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37 
 Ταχ. Κώδικας: 190 01, Κερατέα Αττικής 
 Τηλέφωνο: 22993 - 20218  
 Fax: 22990 – 49414 
 e-mail: kefalos.lav@gmail.com 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1 
Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

2 Δύο (2) μήνες 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/


  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
(ανά κωδικό απασχόλησης) 

Υ.Ε.  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/ 1997) 

            

  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. 

 

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους  πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.  

 

          Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΕΦΑΛΟΣ" Δήμου 

Λαυρεωτικής, (Δημαρχείο Κερατέας,  Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37, 1ος Όροφος) υπεύθυνη 

υπάλληλος Σταυρούλα Παναγούλη, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την 

επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του 

Δήμου Λαυρεωτικής (Λ. Αθηνών Σουνίου 37 Κερατέα).  

 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22993 – 20236. 

                                                                                                                

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΕΦΑΛΟΣ" 
του Δήμου Λαυρεωτικής  

 
 

ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

 

 


	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

