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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

         Ο Δήμος Αργιθέας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του 

Ν.3584/2007(ΦΕΚ143/τ.Α'/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α'/09-09-

1999)«Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 

διατάξεις».  
4. Την αριθ. 120/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αργιθέας «Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου 

χρόνου συνολικής διάρκειας (2) µηνών στην υπηρεσία Τεχνικών 
έργων στην οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης 

προσωπικού χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 
Την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων, προς κάλυψη 
των αναγκών στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων για τις εξής κατά αριθμό 
ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική 

περίοδο: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 

 

 

ΥΕ Εργατών 

 

 

 

 

 

Δύο  (02) 

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

δύο (2)  μήνες 

ΑΔΑ: 92Θ3ΩΨ3-ΣΕΝ



Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Αίτηση υποψηφίου 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 

3584/07  

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο 

δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του 

άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου 

ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που 

έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και 

την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου 

Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, τηλ: 2445350400- 407-404) κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε 

προθεσμία Τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο 

μηνών, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται 

των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του 

Ν.2190/1994. 

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 

δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα 

μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 21 του 

Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο 

κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα 

απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας. 

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε 

σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

 

  

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΑΔΑ: 92Θ3ΩΨ3-ΣΕΝ
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