
1 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 08/09/2020      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  28011              
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΧΡ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ’ ΦΑΣΗΣ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

(79) ΑΤΟΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ) 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Δ’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή 

ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ COVID-19 

 
 
 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του 

άρθρου 41 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α ́/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. Την από 11.03.2020 (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11.03.2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.  

4. Το άρθρο 24 § 2 και § 3 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ64/τ.Α ́/14.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωναϊού COVID-19».  

5. Το άρθρο 37 § 1 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ68/τ.Α ́/20.03.2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωναϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». 

6. Το υπ’ αριθμ. 45201/17.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

7. Το υπ’ αριθμ. 57863/15225/03.09.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
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8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1629/τ΄Β΄/10-

5-2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 3270/τ.Β’/5-12-2014), (ΦΕΚ 1653/τ.Β’/6-8-2015), 

(ΦΕΚ 1038/τ.Β’/13-4-2016), (ΦΕΚ 177/τ.Β’/26-1-2017) και (ΦΕΚ 3713/τ.Β’/20-10-2017). 

9. Την υπ’αριθ.122/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη 

διακοσίων (200) ατόμων µε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

10. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης λόγω των έκτακτων και κατεπειγουσών 

αναγκών αντιμετώπισης του κορωναϊού COVID-19, οι αριθμοί των ειδικοτήτων των υπό πρόσληψη 

ατόμων, δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και σε πραγματικό χρόνο.   

11. Το γεγονός ότι στον Δήμο μας εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

του κορωναϊού COVID-19, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπισθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 

υγεία. 

12. Την υπ’ αριθ. 146/2020 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης στο πλαίσιο της Α’ φάσης είκοσι (20) 

ατόμων ως προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως άλλων δύο (2) μηνών. 

13. Τις υπ’ αριθμ. 168/2020,  188/2020,  192/2020, 198/2020, 200/2020, 208/2020, 218/2020,  

233/2020 και  242/2020 Αποφάσεις Δημάρχου περί πρόσληψης ογδόντα τριών (83) ατόμων στο 

πλαίσιο της Β’ φάσης ως προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων ειδικοτήτων για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 

άλλων δύο (2) μηνών. 

14. Την υπ’ αριθμ. 265/2020 Απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης τεσσάρων (4) εργατών γενικών 

καθηκόντων ΥΕ στο πλαίσιο της Γ’ φάσης ως προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων 

ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα 

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 

άλλων δύο (2) μηνών.  

15. Την υπ’ αριθμ. 28010/08.09.2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

μας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 για την 

κάλυψη των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού. 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
 

την πρόσληψη εβδομήντα εννέα (79) ατόμων ως προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες) στο πλαίσιο της Δ’ φάσης για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την 
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αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού Covid-19 των κάτωθι 

ειδικοτήτων ως εξής: 

 

 

 

Κωδικός 

θέσης 

Ειδικότητα Αριθμός  

ατόμων 

Προσόντα 

101 Δενδροκηπουροί ΔΕ 6 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας 
Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή 
Κηποτεχνίας ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή 
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή 
Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και 
Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή 
Τεχνικός Ανθοκομίας – Φυτοτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή 
Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή 
Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης 
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή 
Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δασικής 
Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός 
Δασικής Προστασίας ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης 
– Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή 
Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών Αμπελουργίας 
– Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αμπελουργίας –Οινοτεχνίας ή 
Τεχνίτης Αμπελουργίας- Οινοτεχνίας- Ποτοποιίας ή 
Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος ή Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και 
Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος ή 
Θερμοκηπιακών Κατασκευών ή Τεχνικός Αρδεύσεων  

ή Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας ή 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων:ΙΕΚ ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών 
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας.  
Σε περίπτωση μη εύρεσης υποψηφίων με τον 
απαιτούμενο τίτλο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με 
σχετική εμπειρία στο αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη γνώση του 
αντικειμένου (βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα ΙΚΑ ή 
άλλων ασφαλιστικών ταμείων ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα). 
 
Σημείωση  
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση 
των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της 
προηγούμενης παραγράφου, στη θέση τους θα 
προσληφθούν Εργάτες Κήπων. 

102 Εργατών Κήπων ΥΕ 13 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  
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Οδηγό Γεωργικού 
Ελκυστήρα (Τρακτερ) ΔΕ 

 
 
 
 
 
 
1 

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διαξονικού 
ελκυστήρα τρακτέρ).  
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας  
ή 
οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 
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ή 
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 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 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής.  
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ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΜΕ 
ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ): 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής 
ή 

 
Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους 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 της ημεδαπής ή άλλος 
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) 
κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
δ) Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, η οποία να είναι σε 

ισχύ. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) 
κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του 

Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την 

απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου) 

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

απαιτείται: 
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο 

να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  

στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του 
ενδιαφερομένου. 

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας 
οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή 
περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που 

κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την 
ανακοίνωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για 
την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή 

υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την 
ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της 

διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να 

αναφέρονται: 
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος 

τη βεβαίωση 
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει 

καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) 
Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει 

χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς 
και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται 
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ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, 
λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να 
προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την 

ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση 

επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού 
(ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη 

θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, 
πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο 

της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η 
αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ 

αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν 

προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά 
την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η 

ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης 
θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και 

σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 

 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να 
χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή 

φθοράς των αρχείων της, αρκεί : 
η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην 

οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και 
η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 

του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να 
δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της 
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που 

ζητείται από την ανακοίνωση. 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να 
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας 
της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές 

άδειες οδήγησης ημεδαπής». 
 

105 Γενικών Καθηκόντων ΥΕ 26 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  

106 
Εργατών Καθαριότητας 

ΥΕ 
26 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

1) Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. 

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.  

3) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση). 

Οι αιτούντες υποχρεούνται να αποστείλουν μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και βιογραφικό 

σημείωμα.  
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα 

απαιτούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, αποκλειστικά με email 

στο ergasia@keratsini.gr (χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων), από την Τρίτη 8-9-2020 έως και την 

Πέμπτη 10-9-2020. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα 

εξής δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο (π.χ.: πτυχίο 

Δενδροκηπουρού, Άδεια Οδήγησης, κ.ο.κ.) για την ειδικότητα για την οποία έχετε υποβάλλει 

αίτηση.  

 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
     και με εντολή του 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ 
 

 

mailto:ergasia@keratsini.gr

