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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

διάρκειας (2) μηνών, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

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

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), σε 

συνδυασμό με το άρθρο 233, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-

2006). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την υπ' αριθμ. 81/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΝΛΟΞ1Β-Θ3Ω) 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 δυο (2) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των 

Κ.Α.Π.Η., με τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα. 

 

Α Ν ΑΚ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, για την κατωτέρω ειδικότητα: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1 Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 Δύο (2) μήνες 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 

του Ν. 2527/ 1997) 

      
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. 

 

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (Χορηγείται από την υπηρεσία μας) πρέπει να 

υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (δηλ. να μην 

έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη ή έχουν στερηθεί τα 

πολιτικά τους δικαιώματα ) και ότι Δεν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους δώδεκα 

(12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς τους σε φορείς του δημοσίου φορέα του 

άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για 

κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του 

Ν. 3584/07 (Χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

4. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την επομένη της ανάρτησης 

της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στο χώρο ανακοινώσεων στην έδρα του 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής (Λ. Αθηνών Σουνίου 37 Κερατέα) έως και την 

27.10.2022, στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, (Δημαρχείο 

Κερατέας,  Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37, 1ος Όροφος). 

 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22993 – 20237. 

                                                                                                                

Ο Πρόεδρος του  

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ 

ΑΔΑ: 9ΠΒ8ΟΞ1Β-ΥΒΘ
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