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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007. 

3. Τελ ππ’αξ. 37/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Ειαζζόλαο γηα ηελ ιήςε 

απόθαζεο γηα ηελ πξνζιεςε εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ Ειαζζόλαο 

4. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4555/2018. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΔ 

 

Τελ πξόζιεςε επηά (7) αηόκσλ, γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθώλ ηνπ Δήκνπ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελώλ, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ          ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

YE Δπγαηών 

Καθαπιόηηηαρ 

(ςνοδών 

Αποππιμμαηοθόπων-

Δξωηεπικών Υώπων) 7 

∆ελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα πξόζιεςεο (παξ. 2 άξζξν 5 

ηνπ Ν. 2527/1997) 

 

Α. Γενικά πποζόνηα ππόζληψηρ 

1.Να είλαη Έιιελεο Πνιίηεο. 

2.Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

3.Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο 

ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 

4.Οη ππνςήθηνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα θαη ηα ζρεηηθά 

θσιύκαηα ησλ Π.Δ. 164/2004 θαη Π/Δ. 180/2004. 

Β. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 
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2. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 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 14 ηνπ παξ.1 ηνπ Ν. 

2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ 

αλαγθώλ ή όρη. 

3. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία  λα δειώλεη ν ππνςήθηνο  όηη δελ έρεη θώιπκα θαηά 

ην άξζξν 8 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα. 

4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή  πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο γηα ηνπο άγακνπο. (ζα 

αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία) 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

         Οη ελδηαθεξόκελνη, θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ, από 19-03-2020  

έωρ  και 23/03/2020, ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ  Ειαζζόλαο (Τκήκα Αλζξσπίλνπ Δπλακηθνύ) καηόπιν 

ηηλεθωνικήρ επικοινωνίαρ και ζςνεννόηζηρ με ηην ςπηπεζία για αποθςγή 

ζςνωζηιζμού (Τειέθσλα επηθνηλσλίαο 2493350219 - 2493350240) 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΔΛΑΟΝΑ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΑΣΑ 
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