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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  
 

        Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010). 

2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/6-11-2020 (ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-

2020). 

3. Την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 

του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 

του N.4625/19 και με τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19. 

4. Τις διατάξεις του άρθρ.4, παρ.1, περ.κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκαν από τις 

διατάξεις της παρ.2  του άρθρου 8, του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-4-2012).  

5. Τη με αριθμό 285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την 

πρόσληψη δύο (02) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 

υπηρεσιακών αναγκών , που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του 

κορονοϊού.  

 

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη συνολικά δύο (02) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας ως οκτώ μηνών (8) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 

επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, όπως 

ακολουθεί: 

Α/Α  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ  

1 Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας  και Πολεοδομίας 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τους  υποψήφιους  για την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δεν απαιτούνται 

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-177-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-3/
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, 

υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση). 

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά άρθρο 

47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης  και στην Κεντρική είσοδο 

του Δημαρχείου 

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται ανωτέρω  

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην 

αίτηση συμμετοχής). 

 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος στις 22-12-2020. 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται: 

1. Να παραλάβουν από την είσοδο του Δημαρχείου Δεσκάτης  είτε από την ιστοσελίδα 

του Δήμου Δεσκάτης  την αίτηση συμμετοχής τους. 

2. Να καταθέσουν στις 23 και 24-12-2020 (εργάσιμες ώρες από 7:00 ως 15:00) σε 

εσώκλειστο φάκελο την αίτηση τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την ανακοίνωση, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο ισόγειο 

του Δημαρχείου  (Δήμος Δεσκάτης , Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 51200, Δεσκάτη ). 

Διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών   και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2462351110-2462351119. 
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Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τηλεφωνικά το πρωτόκολλο της αίτησης που έχουν 

καταθέσει την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης από Την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου (τηλ. 

επικοινωνίας: 2462351119). 

Το πέρας της απασχόλησης των οκτώ μηνών θα υπολογιστεί από την ημερομηνία 

δημοσίευσης του  Ν. 4745/6-11-2020 στο ΦΕΚ, ήτοι 6-11-2020. 

 
                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  

 
 
 
        ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

ΑΔΑ: Ψ2ΤΩΩ9Υ-9ΞΤ


		2020-12-23T10:18:53+0200
	Athens




