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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
      

    Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 84/07-06-2010 (τ.Α') «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

64/14.03.2020 τεύχος Α') «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19. 

3. Την υπ΄αρ. πρωτ. 9755/8-2-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

4. Την αρ. 46/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, για την πρόληψη εμφάνισης και 

διασποράς Κορωνοϊού covid-19».  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  
 

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την κάλυψη των αναγκών του τομέα Καθαριότητας συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) 

ατόμων, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες – από την υπογραφή της σύμβασης το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου έως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου-  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

64/14.03.2020 τεύχος Α') «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 και την υπ΄αρ. πρωτ. 9755/8-2-2021 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών , ως εξής: 

 

Δεκαοκτώ (18) (ΥΕ) Εργάτες Καθαριότητας 

 Τρείς (3) (ΔΕ) Οδηγοί Κατηγορίας Γ'  

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του 

ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και 

Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά 

Ίμβρο και Τένεδο, 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).  
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Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, 

η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 

1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. 

Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:  

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

(Υ.Ε.).  

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.   
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών και να μην ανήκουν 

στις ευπαθείς ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου  

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 

 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.) 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

     18       8 μήνες 

            ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται στο Α' μέρος του 

κεφ. Β'(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του 

Ν.3584/2007. 
 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ' 
      3      8 μήνες 

             

            ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

3. Απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ή 

ελλείψει αυτού υποχρεωτικής εκπαίδευσης . 
4. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' 

κατηγορίας. 

5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ). 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α' 

μέρος του κεφ. Β'(Προσόντα και Κωλύματα 

διορισμού) του Ν.3584/2007. 

  

 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους 

οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. 

2. Εκκαθαριστικό Εφορίας (Α.Φ.Μ.). 

3. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α). 

4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. 

5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού  

 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του 

κεντρικού καταστήματος του Δήμου Μονεμβασίας, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας www.monemvasia.gov.gr 



 

Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αντλήσουν σε ηλεκτρονική 

μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας www.monemvasia.gov.gr 

προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

bkolliakou@monemvasia.gr 

 

Εναλλακτικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας αποστολής της σχετικής 

αίτησης ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την υποβάλλουν 

αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στα γραφεία του Δήμου 

Μονεμβασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, Τ.Κ. 230 52 Μολάοι 

Λακωνίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου 

Μονεμβασίας, υπόψη κ. Κολλιάκου Παναγιώτας και μόνο αφού προηγουμένως έχει 

προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας για τον καθορισμό 

συγκεκριμένης ημέρας και ώρας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης (τηλ. 

Επικοινωνίας: 2732360524,2732360533). 
   

Η υποβολή των αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 18/2/2021 έως τη Δευτέρα  

22/2/2021.  

 

 

   Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας 

 

 

Ηρακής Τριχείλης 
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