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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19.
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου
Έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 1, του Ν. 2190/94 (Φ.Ε.Κ. 28/Α’/03-03-1994)
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης», όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων με το άρθρο 1 του Ν.
3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 2 του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α’/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για
την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις».
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Α Παγγαίου
4. Την υπ’ αριθμ. 34/19-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Α Παγγαίου με θέμα
«Περί έγκρισης απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών λόγω των μέτρων για την αποφυγή
διάδοσης του Κορωναιού covid -19».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 639/22/02/2021 Βεβαίωση του Προϊσταμένου του Οικονομικού
τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δώδεκα (12) ατόμων, πλήρης απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών , για την κάλυψη
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου , για την αντιμετώπιση της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και συγκεκριμένα τους εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα(βλ. ΠΙΝΑΚΑ ):

Α/Α
1

2

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δ.Ε
8 ΜΗΝΩΝ
6
Τυπικά προσόντα:
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝΑπολυτήριο Λυκείου, ή
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή
Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου, ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής.
Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης
Ι.Χ
Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ
8 ΜΗΝΩΝ
3
Δεν απαιτούνται ειδικά
ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ
τυπικά προσόντα (άρθρο 5
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
παρ. 2 του Ν. 2527/97)
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ
3
Τυπικά προσόντα:
Απολυτήριο Λυκείου, ή
απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή
Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου, ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να
μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορωνοϊού Covid-19.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται στο Ν. 3584/2007.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι
υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι
δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για
υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
6. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
7. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Ασθενείας.
8. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας), με
τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου
(Φιλελλήνων και Βενιζέλου Γωνία- Ελευθερούπολη ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
αρχίζει την 23η Φεβρουαρίου 2021 και λήγει την 24η Φεβρουαρίου 2021.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παγγαίου

Παρασκευάς Γρηγοριάδης

