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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΙΙΕΕΡΡΙΙΑΑΣΣ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗΣΣ  
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  

&&  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝ  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ    

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου 1 

Τ.Κ.: 601 33 Κατερίνη 

: 2351350412 

FAX: 2351350559 

: giannotas@katerini.gr 

Πληροφορίες: Γιαννώτας Θ.  
 

 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

Κατερίνη, 29 Μαρτίου 2019  
Αριθμ.Πρωτ.: οικ.12786 

                                 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-05-20152) «Εκδημοκρατι-

σμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) 

«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «Συλλογικές 

Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου 

χρόνου και άλλες διατάξεις». 

7. Την αριθμ.132/20-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΠΝΩΕΤ-8ΤΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
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διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 

αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης». 

8. Την αριθμ.4745/07-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΛ8ΟΩΕΤ-Γ37) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 01 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 

2019», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) 

μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγου-

σών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικό-

τητα ως εξής:   

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 

1 110 ΥΕ Εργατών Πρασίνου 10 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

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

 

 Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των κα-

θηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας). 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-

στήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 01-04-2019 μέχρι και Παρασκευή 

05-04-2019. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν, και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσ-

ληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).  

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 υπολο-

γίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.  

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου 

είναι αυτοδικαίως άκυρη. 

ΟΟ  ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοοςς  ΚΚααττεερρίίννηηςς  

  

  

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΠΠααππααζζιιώώγγααςς 
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