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    ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ 
ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

διάρκειας ηριών (3) μηνών 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 
 

Έτονηας σπόυη: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 206  παρ.1 «Προζφπικό για καηεπείγοσζες 
εποτικές ή πρόζκαιρες ανάγκες Ο.Σ.Α.» ηνπ ν.3584/2007 «Κώδικας 
Καηάζηαζης Γημοηικών και Κοινοηικών Τπαλλήλφν». 
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηοσ ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010) 
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 
3.Σελ εγθύθιην 27 κε αρ.πρφη.:οικ.27404/31-07-2015 ηνπ Τπ.Δζ. θαη Γηνηθ. 
Αλαζπγθξόηεζεο, Θέκαηα Πξνζσπηθνύ Απηνδηνίθεζεο α΄θαη β΄ βαζκνύ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ν.4325/2015 άξζξν 41 παξ.2, ζύκθσλα κε ηελ 
νπνία παξέρεηαη θαη’εμαίξεζε, ε δπλαηόηεηα πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε δηάξθεηα ζύκβαζεο σο ηξηώλ κελώλ ζε ζπλνιηθό 
δηάζηεκα δώδεθα κελώλ, ρσξίο έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ΠΤ 33/2006 όπσο 
ηζρύεη θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
λ.2190/1994 όπσο ηζρύεη, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθό πνπ 
απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηώλ. 
4.Σελ αξηζκ.230/2021(ΑΓΑ:ΦΚΗΞΧ9Γ-ΞΖΦ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ κε ζέκα «Απνδνρή ρξεκαηνδόηεζεο – 8ε Αλακόξθσζε 
πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021»  
5.Σελ 62/2021 (ΑΓΑ:6ΞΡΧ9Γ-ΓΑΕ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε 
ζέκα «Απνδνρή ρξεκαηνδόηεζεο – 8ε Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 θαη θαηαλνκή ρξεκαηνδόηεζεο». 
6.Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ όπσο ηξνπνπνηήζεθε, εγθξίζεθε θαη δεκνζηεύηεθε 
(ΦΔΚ 443/η.Β΄/05-2-2021). 
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7.Σελ από 28/05/2021  βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ-
Οιύκπνπ, πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο 
κηζζνδνζίαο. 

 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
διάρκειας ηριών (3) μηνών, δέκα οκηώ (18) αηόμφν γηα ηελ θάιπςε 
εθηάθησλ, θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 
αλάγθε ππξαζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
εμήο,αξηζκνύ αηόκσλ (βι.ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα 
πξνζόληα (βι.ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 
ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κφδικό θέζης) 

Κφδικός 

θέζης 

Σίηλος ζποσδών και 

λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

100 Γεν απαιηούνηαι ησπικά προζόνηα (άρθρο 5 παρ.2 ηοσ Ν. 2527/97) 

 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ – ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, είηε κε θπζηθή παξνπζία 
(ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα κέηξα), είηε ειεθηξνληθά, ζην Γήκν Γίνπ – Οιύκπνπ 
(Σειέθσλα Γεκαξρείνπ, ηει: 2352350159,102,136,150) ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ζηα εμήο mail:  prosopiko1@dion-olympos.gr θαη 
protokollo@dion-olympos.gr,  
 
1. Αίηηζη (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο). 
2. Φφηοανηίγραθο αζησνομικής ηασηόηηηας. 
3.Ανηίγραθο ηοσ δεληίοσ ποινικού μηηρώοσ εκδιδόμενο καη΄  ανώηαηο 
όριο ένα μήνα πριν ηης αίηηζης ηοσ σπουηθίοσ προς διοριζμό - 
Αναζηηείηαι ασηεπάγγεληα από ηην σπηρεζία μας. 
4.Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ ν.1599/1986 ποσ να αναθέρεηαι όηι πληρούν 
ηις προϋποθέζεις για πρόζληυη ζηο δημόζιο (περί μη καηαδίκης για 
πλημμέλημα ή κακούργημα)- Υορηγείηαι από ηην σπηρεζία μας. 
5.Τπεύθσνη Γήλφζη ηοσ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ νη 
ππνςήθηνη αλ ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο έρνπλ απαζρνιεζεί ζε 
δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ.2190/1994 
κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα ηελ θάιπςε πεξηνδηθώλ ή 
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ νη ππνςήθηνη έρνπλ 

ΠΗΝΑΚΑ  Α:ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (ανά κφδικό θέζης) 

Α/Α ΚΧΓΗΚΟ 
 ΘΔΖ 

                                 ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΔΗ 

 
 1 

 
    100 

 
ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
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  ΤΝΟΛΟ 18 
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θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη.ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα 
δειώλνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή 
δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο ηνπο (έλαξμε θαη ιήμε). 
6. Πιζηοποιηηικό οικογενειακής καηάζηαζης.  
 
 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ησλ 
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ Οιύκπνπ,  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ θαη ζην Πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 
 
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη επηά (7) εκέξεο (ππνινγηζκέλεο 
εκεξνινγηαθά), θαη αξρίδεη από ηελ Γεπηέξα 31/05/2021  έσο  06/06/2021. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  
 
 
 

                   ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΗΟΛΗΟ 
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