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ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ
Γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ δηάξθεηαο ζπκθώλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007
Ο Γήμαρτος Εακύνθοσ έτοντας σπόυη :


Σελ ππ’ αξηζκ. 111/04-05-2022 απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πνπ εγθξίζεθε κε
ηελ ππ αξηζκ. 72350/19-05-2022 (ΑΓΑ:6ΑΤΣΟΡ1Φ-ΣΡ3) απόθαζε πληνληζηή.
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδνο & Ινλίνπ



Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.3584/07 ζπκθώλα κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε
πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξόλνπ από ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ
αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη
ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. ύκθσλα κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4765/21 ν ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη κε
αθεηεξία ην ηέινο ηεο απαζρόιεζεο γηα ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξόθεηηαη λα
πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ.

 Αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε 83 (νγδόληα ηξηώλ) αηόκσλ κε ζύκβαζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο 2 κελώλ ζύκθσλα κε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα.
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1.

ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ

ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

ΑΡΗΘΚΟ
ΑΣΟΚΩΛ

60

ΥΡΟΛΗΘΖ
ΓΗΑΡΘΔΗΑ
ΤΚΒΑΖ

κέρξη 2 κήλεο

Σσπικά Προσόντα
Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα
δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα
ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ
λ. 3584/07
(ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ)

ΑΔΑ: 6ΒΨ2ΩΡ1-ΛΙΥ

2.

3.

ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ
Γ+Γ)

20

ΓΔ Υείξηζησλ
Μεραλεκάησλ Έξγνπ

3

Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα
δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα
ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ
λ. 3584/07
(ΓΔ ΟΓΗΓΩΝ)

κέρξη 2 κήλεο

- Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα
δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα
ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ
λ. 3584/07.

κέρξη 2 κήλεο

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ.
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο
2. Τπεύζπλε δήισζε, γηα ηε ζπλδξνκή ησλ γεληθώλ πξνζόλησλ (παξ. 2 άξζξν 169 λ. 3584/07)
3. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν πνπ
ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ έρνπλ
απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4765/2021 κε ηελ
ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη.
ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειώλνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθαλ
θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε).
4. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηππηθνύ πξνζόληνο ηεο εηδηθόηεηαο ηνπο (εθόζνλ απαηηείηαη)
5. Φσηναληίγξαθν ΑΜΚΑ
6. Βεβαίσζε ΑΜ ΙΚΑ
7. Φσηναληίγξαθν ΙΒΑΝ (θσηνηππία πξώηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο)
8. Γλσκάηεπζε από παζνιόγν θαη ςπρίαηξν (λνζνθνκείνπ ή ΙΚΑ ή ηδηώηε)
9. Γηα ηελ εηδηθόηεηα νδεγώλ άδεηα /δίπισκα νδήγεζεο Γ + Γ θαηεγνξίαο
10. Πξώηε ζειίδα Δ1 πνπ λα αλαγξάθεηαη ην ΑΦΜ (θσηνηππία)
ΠΡΟΘΔΚΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΩΛ
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε ηνπο καδί κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ζην Κεληξηθό Γεκαξρείν ζηνλ πξώην όξνθν , γξαθείν 7, Πιαηεία νισκνύ 1,
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, κέρξη θαη πέληε ( 5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο
αλάξηεζή ηεο παξνύζεο ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Κεληξηθνύ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο.

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ
ΛΗΘΖΣΑ ΑΡΔΣΑΘΖ

