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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 
Ο Γήκαξρνο Γίνπ-Οιύκπνπ 

Έρνληαο ππόςε:  
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 θαη 59 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α'/07-06-
2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 
2.Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 168-170 θαη 206 ηνπ Ν.3584/2007 
(ΦΔΚ143/η.Α'/28-06-2007) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ 
θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ». 
3.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.2738/1999 (ΦΔΚ 180/η.Α'/09-09-1999) 
«πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεύζεηο ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε, 
κνληκνπνηήζεηο ζπκβαζηνύρσλ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
4.Τελ αξηζκ.22/2022 (9ΓΥΥΩ9Γ-ΡΑΕ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 
κε ζέκα  «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο (2) κελώλ ζηελ Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο 
ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιύκπνπ». 
5.Τελ αξηζκ. 107/2022 AAY  

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ 
 

Τελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ, ζπλνιηθά  δέθα (10) αηόκσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
θαηεπεηγνπζώλ θαη πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ζην ηκήκα  Καζαξηόηεηαο, 
Αλαθύθισζεο θαη ζπληήξεζεο Πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

1 100 ΥΕ Εξγαηώλ Καζαξηόηεηαο 
(Σπλνδώλ απνξξηκκαηνθόξνπ) 

8 

2 101 ΥΕ  Εξγαηώλ Καζαξηόηεηαο 2 

  ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

100 Δελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν. 2527/97) 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα. 

101 Δελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 παξ.2 ηνπ Ν. 2527/97) 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα. 
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- Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή 
θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο 
πνπ επηιέγνπλ. 
 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ – ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, είηε κε θπζηθή παξνπζία 
(ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο) είηε 
ειεθηξνληθά, ζην Δήκν Δίνπ – Οιύκπνπ (Τειέθσλα Δεκαξρείνπ, ηει: 
2352350159,150,102,136) ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζηα εμήο mail:  
prosopiko1@dion-olympos.gr θαη protokollo@dion-olympos.gr,  
1. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
2.Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ 
λ.3584/07 (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο). 
5. Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο). 
6. Τπεύζπλε Γήισζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία καο). 
 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 
Οιόθιεξε ε αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ησλ 
δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ, ζην Πξόγξακκα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θαζώο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ. 
 
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ  νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο 
(ππνινγηζκέλεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο 
αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, δειαδή από 22/01/2022 έσο 25/01/2022. 
 
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
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) Τν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ 
δηάξθεηαο δύν κελώλ, δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιεζεί κε λέα δίκελε 
ζύκβαζε εληόο δώδεθα κελώλ, όπσο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994. Δπίζεο έρεη θώιπκα ππέξβαζεο 
νθηάκελεο απαζρόιεζεο κέζα ζην θξίζηκν δσδεθάκελν (παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994) γηα λέα απαζρόιεζε νθηάκελεο δηάξθεηαο. 
γ) Παξάηαζε, αλαλέσζε ή κεηαηξνπή ηεο δίκελεο ζύκβαζεο ζε 
ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξε. 
 
 
 
 

   Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 
 
 

                                                         ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΗΟΛΗΟ 
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