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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για την
ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994).
Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα
κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/06-11-2020) «Ρυθμίσεις για την
επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ.
1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του
Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».
Την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020).
Την αριθ. 7/53/17-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΛΩΛΤ-22Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λοκρών με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του
Ν. 4745/2020 και 175 του Ν. 4764/2020 και παράταση υπαρχουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί
βάσει των ανωτέρω διατάξεων».
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Το αριθ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών : «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020.
9. Το αριθ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών : «Πρόσληψη προσωπικού για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους ΟΤΑ με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.
4745/2020 και 175 του Ν. 4764/2020».
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών (ΦΕΚ 2972/τ. Β΄/23.12.2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού
τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών για
την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ως κατωτέρω:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

101

Δήμος
Λοκρών

Αταλάντη

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

102

Δήμος
Λοκρών

Αταλάντη

ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας (Συνοδοί
Απορριμματοφόρου)

Διάρκεια σύμβασης
8 μήνες
(από την ημερομηνία
πρόσληψης)
8 μήνες
(από την ημερομηνία
πρόσληψης)

Αριθμός
ατόμων
1

2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

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

102

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

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής
γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ)
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το
γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). Για τους
υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή
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για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της
ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσεως που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Λοκρών καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης, καθώς και
στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας αυτοπροσώπως ή με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (πληροφορίες: κ. Δημητρίου Κων/νος & κ. Μοδιάτη
Βασιλική τηλ. επικοινωνίας: 22330 - 22374 και 22330 - 23707 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες εργάσιμες και αρχίζει από την επομένη της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ
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