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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ( Δίμηνη απασχόληση ) 

 

     Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

σήμερα. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκαν με την 

παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2738/1999. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε΄ του Ν. 3812/2009. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 περίπτ. ιε) του άρθ. 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α/15-01-2021). 

6. Την υπ΄ αριθμ. 120/12-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αμοργού. 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Αμοργού. 

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 

 

 

                                                      Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης 

διάρκειας,  δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του 

Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα της καθαριότητας 

του Δήμου τους μήνες αιχμής της τουριστικής περιόδου, με την εξής ειδικότητα: 
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Α/Α 

 

 

   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

 

          ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ       

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

 

1. 

 

     

 

ΥΕ Εργατών 

καθαριότητας 
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Δεν απαιτούνται ειδικά 

προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του 

Ν.2527/1997). 

 

 

     

  2 ΜΗΝΕΣ 

 

 

 

 

 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες 

πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.  Να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν. 

3.  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν 

καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα 

πολιτικά τους δικαιώματα, να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ 

λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής ή καταγγελίας σύμβασης κλπ). 

4.  Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του 

Ν.3584/2007. 

 

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται 
υποχρεωτικά η ειδικότητα και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(amorgos@aigaio.gr) ή αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου και 
συγκεκριμένα στον κο Πορτοκάλη Δημήτριο (τηλ. 2285360-229 ), κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και συγκεκριμένα από 
15/07/2022 έως και 17/07/2022 (3 ημερολογιακές μέρες με λήξη την 18/7/2022 λόγω μη 
εργάσιμης τελευταίας). 
  
Η αίτηση να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α)  Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

Β)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατο και όχι προγενέστερο των δύο 

(2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. 

Γ)  Βεβαίωση ανεργίας (πρόσφατη από ΟΑΕΔ για την απόδειξη της) 

Δ)  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (απόδειξη εντοπιότητας). 
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Ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι: α) πληρούν 

τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007, β) 

δεν έχουν εργαστεί τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες σε φορείς του Δημόσιου φορέα  

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με 

δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994,  γ) έχουν την υγεία και 

τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως 

που δήλωσαν και δ) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, δεν 

είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και 

δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ λόγω επιβολής πειθαρχικής 

ποινής ή καταγγελίας σύμβασης κλπ). 

 
Παρατήρηση: Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε περίπτωση που αποσταλεί ηλεκτρονικά η αίτηση). 
Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) που 
θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται 
υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.  
Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.  
 
Γ)  Δημοσίευση της ανακοίνωσης  
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμοργού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, στο 
δικτυακό τόπο αυτού (https://dimos.amorgos.gr) και στο Πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄. Θα 
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  
 
Δ)  Πρόσληψη  
Οι  προσλήψεις θα γίνουν  με Απόφαση Δημάρχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων 
πρόσληψης του άρθρ. 21 του Ν.2190/1994. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΚΑΡΑΊΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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