
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καισαριανή, 18-11-2020  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αρ.Πρωτ:   11487                         
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Δ/νση: Βρυούλων 125  
Τ.Κ.:  16121 Καισαριανή  
ΤΗΛ: 2132010741-743 
E-MAIL:protokolo@kessariani.gr 
            :prosopiko@kessariani.gr 
                                          

          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ1/2021 

             για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

                                           Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

              Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α)  και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019). 

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 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α./16.03.2018). 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 
7. Τις διατάξεις του ν. 4765/21«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 

δημόσιο τομέα και ενίσχυση του  Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ6/τ.Α΄/15-1-2021).   

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις 
διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) 
«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 



νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» 

9. Την υπ’ αριθμ. 71/26-6-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 
αριθμ. 16ης/2020 Συνεδρίασης)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – 8 μηνών) του Δήμου 
Καισαριανής έτους 2020». 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52156/13693/05.08.2020 Εισηγητική έκθεση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καισαριανής, προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών. 

11. Το αριθμ. πρωτ.66540/09-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η σύναψη εξήντα εννέα (69) συμβάσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 
στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.  

12. Την υπ’ αριθμ. οικ.6680/12-10-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής   (ΦΕΚ 
676/Β΄/28-2-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αριθμ. 
πρωτ.11405/17-11-2020 βεβαίωση του Δήμου Καισαριανής    περί ύπαρξης 
κενών θέσεων. 

14. Την αριθμ. πρωτ.302/13-1-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής, περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

15. Την υπ’ αριθμ.3/25-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ35ΓΩΕΨ-ΓΣΝ)  (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 
αριθμ. 2Ης/25-01-2021 Συνεδρίασης)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής με θέμα: «Πρόσληψη  Έκτακτου Προσωπικού – οκτώ (8) 
άτομα – κλάδου ΥΕ εργατών – τριών καθαριότητας κλάδου (Ιδιωτικού Διακαίου 
Ορισμένου Χρόνου – 8μηνών) ΣΟΧ 1/2021. 

16. Τα από 15-12-2020, 13&26-01-2021 e-mails του Δήμου Καισαριανής με  την 
αποστολή απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκρισή της παρούσας 
ανακοίνωσης. 

 
 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής, που εδρεύει στην 
Καισαριανή Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 
Β):   
 
 
 
 
 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 
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Δήμος Καισαριανής 

 
Καισαριανή 

    (Ν. Αττικής) 
ΥΕ Εργατών/τριών 

Καθαριότητας  
Οκτώ (8) 

μήνες 
8 

 
 

 
 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Καισαριανής, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121, 
Καισαριανή, υπόψιν κας Πορίχη Ζ. (τηλ. επικοινωνίας: 213-2010741-775),  από 
1-4-2021 έως 10-4-2021 

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του δήμου Καισαριανής, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία 
και στον δικτυακό τόπο αυτού (www.kaisariani.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει 
με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103  
 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 



εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)  στο δικτυακό 
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική 
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά 
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της 
διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν 
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Καισαριανής www. 
kaisariani.gr, θα τοιχοκολληθεί  στην είσοδο του Δημαρχιακού Καταστήματος 
(οδός Βρυούλων 125 – ΤΚ 16121 Καισαριανή, και στο ΚΕΠ Καισαριανής οδός 
Εθνάρχου Μακαρίου και Χρυσοστόμου Σμύρνης ΤΚ 16121 Καισαριανή). Περίληψη 
της παρούσης θα δημοσιευτεί  σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες 
του Ν. Αττικής. 

 
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                             ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


