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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 
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. Το άρθρο 20 του Ν. 2190/1994 
4. Το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 

4764/2020 για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID 19 από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών 

5. Το αριθμ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων (ΦΕΚ 113/τ. 

Β΄/05-02-2010) 
7. Την με αριθμ.  31/2021( ΑΔΑ:Ψ3Θ2Ω9Ρ-3ΘΖ ), Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά την πρόσληψη δέκα(10) ατόμων , με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) 
μηνών ήτοι από 26/02/2021 έως και  25/10/2021. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
 

Την πρόσληψη δέκα(10) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, χρονικής διάρκειας οχτώ (8)  μηνών, κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 

για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

ΑΔΑ: ΩΗΑ0Ω9Ρ-0Κ0



Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν 
συνημμένα και τα εξής δικαιολογητικά , για την απόδειξη των ιδιοτήτων που 
επικαλούνται και τη μοριοδότησή τους: 
 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

(όλοι  οι υποψήφιοι). 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να 

δηλώνει αν στον αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της 
αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό 
πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και ισχύει , με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών προκειμένου να κριθεί αν έχει 
κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται 
σύμφωνα με την παρ. 2 , του άρθρου 21, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 
Στην περίπτωση που έχει απασχοληθεί , θα πρέπει να δηλώνει την 
υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της 
απασχόλησής του (ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να    
δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: 
Α)      δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
Β)      δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο 
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, 
Γ)      λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 
Δ)     δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και μόνο 
στο e-mail:hr@vrilissia.gr. 
 Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει ,από σήμερα 24/02/2021 και ώρα 15.00 μ.μ έως 
και τις 26/02/2021 και ώρα 14.00 μ.μ . 

 
 
 
 
      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ 

 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΗΑ0Ω9Ρ-0Κ0
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