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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΧΡ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132074-635

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, 

για την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2007), όπως 
αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν  με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και 
του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη 
προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α’), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, 

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε  της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α’/1994), 
σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξαιρείται από τη διαδικασία 
των κεφαλαίων Α, Β και Γ, του Νόμου 2190/1994, που αναφέρεται στη διαδικασία 
πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο τομέα,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται 
από την προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, η πρόσληψη 
προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

ΑΔΑ: 90ΞΝΩΕΣ-Ν86



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b9bd22523ae206457d3cd5 στις 15/12/21 13:28

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

6. Το γεγονός της επιτακτικής ανάγκης παροχής υπηρεσιών φροντίδας της υγείας και 
ενίσχυσης της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου μας,

7. Το γεγονός ότι οι συνθήκες της πανδημίας του covid-19 όχι μόνο εξακολουθούν να 
υφίστανται, αλλά τον τελευταίο καιρό -με τις νέες μεταλλάξεις που εμφανίστηκαν- έχουν 
διογκωθεί, καθώς φαίνεται να διαψεύδονται οι ελπίδες για μια γρήγορη διέξοδο από την 
κρίση, αφού οι μολύνσεις και οι μεταδόσεις όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά συνεχώς 
αυξάνονται,  

8. Την υπ’ αριθ. 514/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
9. Την υπ’ αριθ. 52704/07.12.2021 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2022 για την κάλυψη των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη 
προσωπικού. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
11. Τις με αρ. 74 και 77/ 2021 Αποφάσεις Δημάρχου  περί διορισμού  Γενικού Γραμματέα  και 

εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων σ΄ αυτόν αντίστοιχα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη – δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

πλήρους απασχόλησης και  διάρκειας δύο (2) μηνών:

Κωδικός
θέσης

Ειδικότητα Αριθμός 
ατόμων

Προσόντα

101 ΥΕ 
Τραπεζοκόμων 2

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 
ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δύο (2) μήνες. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1) 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 που θα τους ανατεθούν. 
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3) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία πρέπει να είναι 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοτυπία όλων των δικαιολογητικών για την απόδειξη της ειδικότητας.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα 

τα απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, 

αποκλειστικά με email στο ergasia@keratsini.gr (χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από τις 

15/12/2021 έως και τις 18/12/2021.

                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                     ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
                                                                                                                 και  με εντολή του
                                                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΕΦΑΛΑΣ
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