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                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  

Έχοντας υπόψη: 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 7/Α/07-06-

2010). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α’/14-3-2020) η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143) όπως 

ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 όπως ισχύουν, σύμφωνα με 

τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από την  έγκριση της Επιτροπής της 

ΠΥΣ 33/2006 οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177/15-09-2020) « 

Ρυθμίσεις για την υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης 

τετραγωνικών» 

6. Την υπ’ αριθμ.   420 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί 

πρόσληψης έκτακτου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την 

υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σε θέματα εκκαθάρισης δηλώσεων 

διόρθωσης τετραγωνικών». 

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για την υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών τεσσάρων (4) ατόμων 

κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας από την πρόσληψή τους  για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πτυχίο οποιουδήποτε Ανώτατου ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων. 

3. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου. 
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4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενκά προσόντα διορισμού όπως 

αναφέρονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος (Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο 23200) στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» 

καθώς και στην ιστοσελιδα του Δήμου anatolikimani.gr  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό, 

παρακαλούνται οι υποψήφιοι, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  : 

mbertzel@1315.syzefxis.gov.gr ή στο FAX:2733360351  

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 

14/12/2020 έως 16/12/2020 στις 13:00 μμ 

 
 

                      Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 

 

                                                                                  Πέτρος Ν. Ανδρεάκος  
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