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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,  

Διοικητικής Μέριμνας Μισθοδοσίας και  

Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 
ΠΛΗΡ.: Αρβανίτης Παν. Δημήτριος 

  :  2723360210         

         2723023522 (Fax)    

email: prosopiko@1488.syzefxis.gov.gr 

               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για σύναψη σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός (1) οδηγού 

απορριμματοφόρων για κατεπείγουσες,  εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες χρονικής διάρκειας  

δύο (2) μηνών. 

 

Ο ∆ήµαρχος Πύλου-Νέστορος 
Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του 

άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Τ.Α./11-5-2015).  

2. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/12-3-2012) όπως 

συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) 

και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11-5-2015).  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν.  

 

4. Την αριθµ.103/2016 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος.  

 

5. Την αριθμ.πρωτ.54769/3918/13-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης.  

 

Ανακοινώνει 

 
Την πρόσληψη ενός  (1)  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, για κατεπείγουσες, εποχιακές 

και πρόσκαιρες ανάγκες µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) 

μηνών.  

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
1 Άδεια οδήγησης 

Γ΄κατηγορίας 

Δύο (2) μήνες 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΤΑΩ1Β-ΟΚ7



 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Άδεια οδήγησης  Γ’ κατηγορίας  

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

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους , πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας  

2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

4. Αριθμό φορολογικού μητρώου  

5. ΑΜΚΑ 

6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση, στα γραφεία του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος 

(2723360210), τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 08.00 π.µ. έως 14.00 μ.μ..  

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δύο 

(2) ηµερών από την ημέρα ανάρτησης, της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου δηλαδή, 

μέχρι τις 19/07/2016.   
 

                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ4ΤΑΩ1Β-ΟΚ7
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