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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

για ηη ζύναυη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

Ο ΓΗΜΟ ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ 

 Έτονηας σπόυη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206  ηνπ Ν. 3584/2007 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87, Α΄), όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.  

3. Σν άξζξν 24 παξ. 2 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία 

δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 64/η. Α΄/14-03-2020 (θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ COVID-19. 

4. Σν άξζξν 37 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ε νπνία δεκνζηεύζεθε 

ζην ΦΔΚ 68/η. Α΄/20-03-2020 (θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. 

5. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο (ΦΔΚ 2389/η. Β΄/14-7-2017) όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

6. Σελ αξηζκ. 93/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε πξόζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ επηά (07) αηόκσλ 

κε ζύκβαζε ηξίκελεο δηάξθεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξόζθαηξσλ θαηεπεηγνπζώλ 

αλαγθώλ ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ . 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 
 

Σελ πξόζιεςε κε επηινγή επηά (07) αηόκσλ κε ζύκβαζε δίμηνης ρξνληθήο 

δηάξθεηαο  , γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο 

ηνπ Γήκνπ Ηγνπκελίηζαο 

 

 

ΑΔΑ: Ψ26ΚΩΡΙ-ΩΧΑ
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ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  

ΑΣΟΜΩΝ 
ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 Δξγάηεο/εξγάηξηεο 

Καζαξηόηεηαο ΤΔ 

    επηά 

 

    ( 7) 

Γελ απαηηνύληαη ηξεηο (3)  

κήλεο 

 

 

1.  Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 65ν 

έηνο,  λα είλαη πγηείο θαη αξηηκειείο θαη λα έρνπλ ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ ζα θαιύςνπλ. 

    2. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία,    

     δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ) κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. 

    3. Να ππνβάιινπλ ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ  ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ  από ηελ επνκέλε ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο θαη γηα δέθα εκέξεο  από ηελ 30-3-2020 έσο θαη ηελ 8-4-2020 

πξσηνθνιιεκέλε αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηεγνξία. 

 

                                  ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθώο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

  

1. Αίηεζε όπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηα ζηνηρεία θαηνηθίαο, θαζώο θαη ΑΦΜ, 

    ΓΟΤ,ΑΜΚΑ, αξηζ. Μεηξώνπ ΙΚΑ. 

2.  θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.  

3.Τπεύζπλε δήισζε: 

- όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο 

ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. 

                                                                                                                        

  

 

                                                                                                Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

                                                                                              ΙΩΑΝΝΗ  ΛΩΛΟ 

 
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:                                                                                                                           

-Αληηδήκαξρν θ. Σδώξηδε  

-Γξαθείν Σύπνπ                                                                                  

 (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ                                       

& πίλαθα αλαθνηλώζεσλ)                                     

-ΚΔΠ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ  
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