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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Ευβοίας 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΝΠΔΔ Δήμου Χαλκιδέων 
Ταχ. Δνση: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 15 
ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΚ 34132 
ΤΗΛ. 2221351127        Χαλκίδα, 17/03/2021 
Email: doappex@hotmail.gr       Α.Π. 412 
                         

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για την πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος – Χαλκίδας» 
(Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) 

 
 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1.  τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 τ.Α’ /15-01-2021) «Προσωπικό 
για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» 

            2.  τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/07 

           3.  τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν 

           4.  την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555/2018 με τις οποίες καταργείται η παρ. 10 

περίπτωση ιζ’  του άρθρου 18 του Ν.3870/2010   
5.  Το γεγονός ότι ο Νομός Ευβοίας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης , για ένα 

εξάμηνο ,λόγω πλημμυρών, από τις 10-08-2020 εώς και τις 9-02-2021 με την Α.Π. 6045/10-08-
2020 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 

6. Την Α.Π. 520/5-2-2021 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας όπου δίνεται παράταση 
κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 09/08/2021 του Δήμου 
Χαλκιδέων , λόγω των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν στις 8 και 9/08/2020 

         7.  την υπ’αριθμ. 15/2021 απόφαση Δ.Σ. του ΔΟΑΠΠΕΧ (ΑΔΑ: Ψ72ΠΟΚΡΚ-ΨΧΘ) 

8.  Την  υπ.  αρ.  411/17-03-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. 

9.  τις αυξημένες κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες , για την αντιμετώπιση 
των αναγκών που προέκυψαν από το γεγονός της έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημμυρών που 
εκδηλώθηκαν στις 8 και 9/08/2020. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου  

ενός (1) ατόμου , για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  

και συγκεκριμένα αυτών  που προέκυψαν από το γεγονός της έκτακτης ανάγκης λόγω των 

πλημμυρών που εκδηλώθηκαν στις 8 και 9/08/2020 ,όπως απεικονίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 

 

 

‘Ένα (1)  

 

6 μήνες από την υπογραφή 

της Σύμβασης 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (παρ.2 αρθρο 5 του Ν. 2527/1997). 

 Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 . (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης  ) 

 

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών Έλληνες πολίτες ή πολίτες 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και   

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενου μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 

2. Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

α. Πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 

πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 
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β. έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

4. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού IBAN 

5. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος 

6. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΕΦΚΑ (μπορεί αν εκτυπωθεί μέσω 

της διαδικτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου www. efka.gov.gr με την χρήση κωδικών 

taxis net)   

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχεται  από την επομένη της ανάρτησης της στο 

χώρο ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , ήτοι από 18 Μαρτίου  μέχρι και 23 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 14:00 

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να υποβάλλουν  την σχετική  αίτησή  η οποία είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο email: 

doappex@hotmail.gr με όλα  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  , βάζοντας σαν θέμα το 

ονοματεπώνυμο τους  

 
 
 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. 
 
 
 

Ελένη Αϊδίνη 
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