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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 
για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΓΗΜΖΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ  
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΟΥΑΣΟΤ – ΣΑΤΡΟΤ 
 

 
 
 

 Έρνληαο ππόςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 «Κώδηθαο Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Υπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α/28-6-2007) πεξί 

πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηαθέο ή πξόζθαηξεο αλάγθεο» ΟΤΑ. 

2. Τηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ  1 παξ.2 ηε ηνπ Ν.3812/2009 

3. Τελ ππ΄αξηζ. 266/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Μνζράηνπ-

Ταύξνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, είθνζη (20) αηόκσλ, θιάδνπ 

ΥΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο δύν 

(2) κελώλ ,  γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. 

 

      Ανακοινώνει 

 
Σην   ππόζλητη,   µε   ζύμβαζη   επγαζίαρ   ιδιυηικού   δικαίος  οπιζμένος σπόνος 
δίμηνηρ διάπκειαρ, ζςνολικά είκοζι  (20) αηόμυν για ηην κάλςτη εποσικών ή 
παποδικών  αναγκών ανηαποδοηικού  σαπακηήπα  ηος Γήμος  Μοζσάηος - 

Σαύπος, πος   εδπεύει ζηο Μοζσάηο Νομού Αηηικήρ και ζςγκεκπιμένα ηος εξήρ ανά 
ςπηπεζία,  έδπα,  ειδικόηηηα  και  διάπκεια  ζύμβαζηρ,  απιθμού  αηόμυν (βλ. 

ΠΗΝΑΚΑ Α),   µε   ηα   ανηίζηοισα   απαιηούμενα   (ηςπικά   και   ηςσόν ππόζθεηα) 
πποζόνηα (βλ. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Τπηπεζία 
Έδπα 

ςπηπεζίαρ 
Διδικόηηηα 

Γιάπκεια 
ζύμβαζηρ 

Απιθμόρ 
αηόμυν 

001 
Γήκνο 

Μνζράηνπ 
- Ταύξνπ 

 
Μνζράην 

 

 
ΥΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο 

 
2 κήλεο 20 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ   

Κυδικόρ 
θέζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

001 
 

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997) 
 

 
 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 

 

 

 

  
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
Οη ππνςήθηνη ζα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

1. Αίηεζε 
2. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ δύν όςεσλ ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιισλ δεκνζίσλ 

εγγξάθσλ από ηα νπνία πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο. 
3. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο 
4. Βεβαίσζε αλεξγίαο 
5. Υπεύζπλε Γήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3584/07 
6. Υπεύζπλε Γήισζε πεξί κε πνηληθήο θαηαδίθεο, ζηεξεηηθήο ή επηθνπξηθήο δηθαζηηθήο 

ζπκπαξάζηαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν.3584/07 
7. Υπεύζπλε Γήισζε πεξί κε θσιύκαηνο απαζρόιεζεο ζην Γήκν εληόο ηειεπηαίνπ 

δσδεθακήλνπ.  
8. Υπεύζπλε Γήισζε πεξί πγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ απαζρόιεζε ηνπο 

ζηελ σο άλσ εηδηθόηεηαο. 
 

 

Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηή 

δηθαηνινγεηηθά ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ Ταύξνπ ζηελ Γηεύζπλζε: Κνξαή 36 

θαη Αγ. Γεξαζίκνπ Μνζράην Τ.Κ 18345 , θαηά ηηο επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ 08:00 πμ 

έυρ 14:00 μ.μ είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, 

εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή από 

23-11-2019 έσο 2-12-2019  
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Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ην έληππν ηεο αίηεζεο από ην Γήκν ζηελ 

σο άλσ δηεύζπλζε (πιεξνθνξίεο ζηα ηει.2132019621-604) 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε λα αλαξηεζεί ζην «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» , ζην Πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, γηα ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ Ταύξνπ. 

 

 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ    

   ΜΟΥΑΣΟΤ -ΣΑΤΡΟΤ 
  

 
 
   ΑΝΓΡΔΑ Γ.ΔΤΘΤΜΗΟΤ 
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