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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Ο Γήκαξρνο Γίνπ-Οιύκπνπ 

Έρνληαο ππόςε: 
1.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 θαη 59 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/η.Α'/07-06-

2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 212 θαη αξ.206 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/η.Α'/28-
06-2007) δπλάκεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε 
ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ 
επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/η.Α'/09-09-1999) 
«πιινγηθέο Δηαπξαγκαηεύζεηο ζηελ Δεκόζηα Δηνίθεζε, κνληκνπνηήζεηο 
ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4.Σελ αξηζκ. 244/2021 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο (ΑΔΑ: Ψ6ΙΡΩ9Δ-ΟΛ) 
κε ζέκα: «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ Δίνπ-
Οιύκπνπ» 

5. ηελ παλδεκία πνπ έρεη εθδεισζεί από ηελ εμάπισζε ηνπ θνξσλντνύ COVID 
– 19.  

6. ην γεγνλόο όηη ην πξνζσπηθό ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ, έρεη ηδηαίηεξα πιεγεί 
από ηνλ Covid-19. 

7. ηελ απνπζία κε ηελ άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ ππαιιήισλ  ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ Δήκνπ, από ηελ ππεξεζία ηνπο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο θνηηνύλ ηα ηέθλα ηνπο, 
θαζώο θαη ηελ απνπζία ππαιιήισλ ιόγσ καθξνρξόληαο άδεηαο (αλαξξσηηθή, 
άλεπ απνδνρώλ, άδεηα αλαηξνθήο, θ.α.), 

8. επεηδή πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ νη ινηπέο άδεηεο πνπ ην πξνζσπηθό 
δηθαηνύηαη θαη ιακβάλεη, 

9. ηελ απνζηνιή, ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ην αληηθείκελν εθάζηεο νξγαληθήο 
κνλάδαο ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ,  

10. ην γεγνλόο όηη εηδηθόηεξα, γηα ηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο, θαη εθόζνλ ήδε 
έρεη μεθηλήζεη ε ζεξηλή πεξίνδνο κε πνιιαπιάζηεο αλάγθεο, ζήκεξα νη κόληκνη 
ππάιιεινη εηδηθόηεηαο πλνδώλ Απνξξηκκαηνθόξνπ πνπ δύλαληαη λα 
εξγαζηνύλ είλαη ειάρηζηνη, ελώ νη ππόινηπνη έρνπλ ιάβεη καθξνρξόληεο άδεηεο 
(αλαηξνθήο ηέθλνπ, θύεζεο, άλεπ απνδνρώλ), ελώ  ππάξρνπλ ππάιιεινη πνπ 
αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο θαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ΑΜΕΑ πνπ 

ΑΔΑ: 92ΒΑΩ9Δ-ΦΑΘ



πξνιεπηηθά απνκαθξύλζεθαλ από ηελ ππεξεζία γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο 
πγείαο ηνπο ζύκθσλα θαη κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο,  

11. ηελ αλαγθαηόηεηα δηαζθάιηζεο ηεο θαη’ ειάρηζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο  ηνπ δήκνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο 
πνπ εηδηθά θαηόπηλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνξσλνηνύ νη ππάιιεινη δνπιεύνπλ 
πην εληαηηθά, 

12. επεηδή ε εμάπισζε ηνπ θνξσλντνύ απνηειεί έθηαθην πεξηζηαηηθό πνπ 
εθθεύγεη ηεο αλακελόκελεο εμέιημεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηόηεηαο 
ηνπ Δήκνπ καο απαηηώληαο αληηθαηάζηαζε πνιιώλ ππαιιήισλ πνπ 
απνπζηάδνπλ από ηελ ππεξεζία γηα ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ 
ζε εξγαζίεο ππνζηεξηθηηθέο ησλ εξγαδνκέλσλ ππαιιήισλ, 

13. επεηδή πθίζηαηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηεο 
αλάγθεο απνηξνπήο ησλ αξλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, 

14. επεηδή είλαη άκεζα επηβαιιόκελε, επίθαηξε θαη ζπλδέεηαη άκεζα ιεηηνπξγηθά 
θαη ρξνληθά κε ηελ αλσηέξσ αλαγθαηόηεηα ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε 
ζύκβαζε νξηζκέλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξνύζαο απξόβιεπηεο 
θαηάζηαζεο. 

15. Επεηδή ηε ζεξηλή πεξίνδν ν πιεζπζκόο ηνπ Δήκνπ είλαη πνιιαπιάζηνο από 
ην κόληκν κε αληίζηνηρεο αλάγθεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ηνπξηζηηθώλ 
νηθηζκώλ 
 
Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, θξίλεηαη ζθόπηκε ε ελίζρπζε ηεο ππεξεζίαο 
θαζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ, κε πξνζσπηθό  ζύκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνύ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ 
πξνζεθόλησο,  θαηά ηελ ηδηαίηεξα δύζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε, 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

 
Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, ζπλνιηθά δέθα (10) αηόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηαο ηνπ 
Δήκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

    

1 101 ΤΕ Εξγαηώλ Καζαξηόηεηαο  
(πλνδώλ Απνξξηκκαηνθόξνπ) 

10 

  ΤΝΟΛΟ 10 

 

 ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

101 Δελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν. 2527/97) 

 
 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ 
ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ, ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ λα 
δειώζνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο. 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, είηε κε θπζηθή παξνπζία 
θαηόπηλ ξαληεβνύ (ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα κέηξα) είηε ειεθηξνληθά, ζην 
Δήκν Δίνπ – Οιύκπνπ (Σειέθσλα Δεκαξρείνπ, ηει: 
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2352350159,102,136,150) ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζηα εμήο mail:  
prosopiko1@dion-olympos.gr θαη protokollo@dion-olympos.gr,  
 
1. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο). 
2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
3.Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ πνηληθνύ κεηξώνπ εθδηδόκελν θαη΄  αλώηαην 
όξην έλα κήλα πξηλ ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνο δηνξηζκό - 
Αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο. 
4.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 πνπ λα αλαθέξεηαη όηη πιεξνύλ 
ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα πξόζιεςε ζην δεκόζην (πεξί κε θαηαδίθεο γηα 
πιεκκέιεκα ή θαθνύξγεκα)- Υνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο. 
5. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.  
 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ησλ 
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Δήκνπ Δίνπ Οιύκπνπ,  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Δήκνπ θαη ζην Πξόγξακκα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 
 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εκέξεο (ππνινγηζκέλεο 
εκεξνινγηαθά), θαη αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο  έσο  31/05/2021. 
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
α) Η πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή 
επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δηάξθεηαο δύν κελώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν.3584/2007, εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ θξηηεξίσλ 
πξόζιεςεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994. 
β) Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δηάξθεηαο δύν κελώλ, δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεζεί κε λέα δίκελε 
ζύκβαζε εληόο δώδεθα κελώλ,  ζύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 
ηνπ Ν.2190/1994. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη κε αθεηεξία ην 
ηέινο ηεο απαζρόιεζεο γηα ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξόθεηηαη λα πξνζιεθζεί 
θαη πξνο ηα πίζσ. 
γ) Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο δίκελεο ζύκβαζεο ζε 
ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξε. 
 
 
 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ  ΓΔΡΟΛΙΟΛΙΟ 
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