
                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

                  
                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κορωπί 04/12/2020 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  

           ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  
                                                                                     Αριθµ. πρωτ.: 17275 
 
                                                                  
                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
                                    
   ΄΄  Πρόσληψη  2µηνης σύµβασης για την πρόσληψη δύο (2) ατόµων 

ειδικότητας  ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής , µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του 

άρθρου 69 του Ν. 4722 (ΦΕΚ: 177/Α’/2020)  ΄΄ 

                                                        
                                                Ο ∆ήµαρχος  
                                                    Κρωπίας  
 
  Έχοντας υπόψη :  
 

1.  Τις διατάξεις   της  παρ.2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 

177/Α/2020. 

2.  Τις διατάξεις  των δύο τελευταίων εδαφίων  της  παρ.2 του αρ. 

εικοστού τέταρτου  της από 14-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ  64/Α/2020) ,η οποία 

κυρώθηκε µε το αρ. 3 του Ν.4682/2020. 

3.  Τις διατάξεις  της παρ. 1του αρ. 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α).   

4.  Την ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη  δαπάνης µισθοδοσίας 

προϋπολογισµού 2020 καθώς και η πρόβλεψη για το επόµενο  

οικονοµικό έτος, βάσει της υπ αρ.16744/26-11-2020 Βεβαίωσης της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

5.  Τις επιτακτικές ανάγκες της υπηρεσίας. 

6.  Τη µε αριθµ. 269/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

                          
                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  
 
   Την πρόσληψη δύο  (2) ατόµων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής.   
 
     Η σύµβαση εργασίας, θα είναι Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, 
συνολικής χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση). 
 
 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  
 
  Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κρωπίας, 
έναντι των υπολοίπων υποψηφίων.  
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
   Οι ενδιαφερόµενοι  θα υποβάλουν την αίτηςή τους µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά,  είτε ταχυδροµικώς στο  ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Κρωπίας  (ταχ. 
δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19441, Νοµού Αττικής),  προς στο ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, στον αρµόδιο υπάλληλο κο. Μαρκαριάν 
Καρόλου  ή  κας. Αργύρη Σταµατίνας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272), είτε 
ηλεκτρονικά στο mail του ∆ήµου : mayor@koropi.gr . 
   Η  υποβολή των αιτήσεων,  θα πρέπει να γίνει εντός προθεσµίας πέντε (5) 
ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους 
ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας , δηλαδή 
έως και τη Παρασκευή  11 ∆εκεµβρίου  2020. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
   Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν 
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή 
της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των 
κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο 
αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). 
Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να 
προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας.  
4. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου  της αντίστοιχης ειδικότητας ΠΕ 
Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. 
5. Βιογραφικό.  
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα 
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
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7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το 
άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν 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) ότι δεν είναι 
υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για 
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω 
και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.  
 
 
 

• Η παρούσα να αναρτηθεί: 
α) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου 
Κρωπίας, β) στο κατάστηµα  του  ΚΕΠ Κορωπίου, γ) στον ιστοχώρο του 
προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ & δ) στην ιστοσελίδα του ∆ήµου . 
 

                                                                                                 
                                                                                             
                                                                           Ο ∆ήµαρχος  
 

 
 

                                                                  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ  
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