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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α). 

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

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» η οποία κυρώθηκε νομοθετικά 

με το άρθρο 3 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/ τ.Α΄/03.04.2020). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης.» η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 

(ΦΕΚ 83/ τ.Α΄/10.04.2020). 

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020 (ΑΔΑ 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και ειδικότερα τις οδηγίες στην Ενότητα Ε 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 45201/17-07-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/Β΄/29.8.2011 

με τις τροποποιήσεις του στα ΦΕΚ 2513/Β΄/14.09.2012 και 3201/Β΄/30.11.2012) που 

ισχύει σήμερα. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3584__2007_fek_143__28-07-2007_teyxos_a_kyrwsh_toy_kwdika_katastashs_dhmotikwn_kai_koinotikwn_ypallhlwn/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_3584__2007_fek_143__28-07-2007_teyxos_a_kyrwsh_toy_kwdika_katastashs_dhmotikwn_kai_koinotikwn_ypallhlwn/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_64-14-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_64-14-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-14-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_68-20-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_68-20-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_68-20-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/pra3h_nomo8-_periexomenoy_fek_68-20-03-2020_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-14-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-14-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
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8. Την υπ’ αριθμ. 14-147/08.09.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αγράφων περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού εννιά (9) 
ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) 
μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.  
 
 

 

Ανακοινώνει 

 
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 
εννέα (9) ατόμων, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, διάφορων ειδικοτήτων, όπως αυτές 
αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτατες ανάγκες για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ EKTAKTOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 
Δήμος Αγράφων 

 

Κερασοχώρι 
(Δ. Αγράφων 

Ν. Ευρυτανίας) 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

3 μήνες 1 

102 
Δήμος Αγράφων 

 

Κερασοχώρι 
(Δ. Αγράφων 

Ν. Ευρυτανίας) 

ΔΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙ

ΩΝ  
3 μήνες 2 

103 
Δήμος Αγράφων 

 

Κερασοχώρι 
(Δ. Αγράφων 

Ν. Ευρυτανίας) 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ  
3 μήνες 3 

104 
Δήμος Αγράφων 

 

Κερασοχώρι 
(Δ. Αγράφων 

Ν. Ευρυτανίας) 

ΥΕ 
ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

3 μήνες 3 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας 
ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού. 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

δ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός 
Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής 
Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του. 

103 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο 
τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο 
κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή. 

γ) Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β΄ και άνω ειδικότητας 1ης (για 
το ΜΕ 1.3) του Π.Δ. 113/2012 ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Β΄, Τάξης Γ΄ και άνω 
του Π.Δ. 31/1990. 

ή 

Άδεια χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β΄ και άνω ειδικότητας 3ης (για το 
ΜΕ 3.5) του Π.Δ. 113/2012 ή Άδεια Χ.Μ.Τ.Ε. ομάδας Ζ΄, Τάξης Γ΄ και άνω του 
Π.Δ. 31/1990. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους που 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. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ 

Αν   δεν  βρεθεί  υποψήφιος   με  τα  ανωτέρω  προσόντα,  θα   προσληφθεί  
χωρίς τυπικά προσόντα. 

γ) Εμπειρία στον οικείο φορέα αντίστοιχης ειδικότητας για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του. 

 

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 

1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. 
(Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 
(ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς 
και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής 
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά 
τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.) 

2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο 
3. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά 

τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους 
εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

 
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
Ως  αποκτηθείσα εμπειρία για όλους τους κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε υπηρεσίες του οικείου φορέα για ανάγκες πανδημίας 
και θα βαθμολογηθούν με επτά (7) μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα εμπειρίας στον 
οικείο φορέα, για ανάγκες πανδημίας και για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ 
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Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως 
αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Β, καθορίζεται με βάση την εμπειρία 
 
    ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες) 
 

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και άνω 

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420 

 
 
 
 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
και εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν : 

1. Αίτηση (διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου) 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο 

έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους. 
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης και όλων των 

απαιτούμενων αδειών, ανά κωδικό θέσης 
4. Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη 

εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον 
κωδικό θέσης που θα επιλέξουν 

 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις για μια ή και περισσότερες ειδικότητες της 
ίδιας ή άλλης κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.  
 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος Κερασοχωρίου συντασσομένου αποδεικτικού ανάρτησης, στο σύστημα 
«Διαύγεια» και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.agrafa.gr). 

 
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης 
κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας, μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για 
την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την σχετική αίτηση, τους μήνες της προαναφερόμενης αποκτηθείσας εμπειρίας, που 
διαθέτουν σε ανάγκες πανδημίας και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-
mail: i.soulioti@0929.syzefxis.gov.gr 

 
ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ   

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της 
παρούσας στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κερασοχωρίου και 
της ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων, ήτοι από 9/9/2020 και ώρα 8:00 έως 10/09/2020 
και ώρα 15:00. 

Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων 
(www.agrafa.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την 
υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων 

 
Ζ. ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
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Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα 
σύμφωνα με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της εμπειρίας 
(εφόσον διαθέτουν). 

 
Η. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης  
των υποψηφίων στη διαδικτυακή πύλη (www.agrafa.gr) 

 
Θ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσληψή τους υποχρεούται να προσκομίσουν : 

α) Απαιτούμενα τυπικά προσόντα που αναφέρει η Ανακοίνωση ανά κωδικό θέσης. 

β) Σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση του οικείου φορέα που έχουν εργασθεί 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο αριθμός μηνών της αποκτηθείσας εμπειρίας που θα έχουν 
δηλώσει στην αίτησή τους. 

Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου μετά την λήξη προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, 
αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.  

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 
αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΑΦΩΝ   
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ 
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