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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΡΦΤΧΝ – ΜΔΑΠΙΧΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 58 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010). 

2. Τν άξζξν 206 ηνπ Ν.3584/07 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-6-2007) πεξί πξόζιεςεο 

Πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξόζθαηξεο αλάγθεο Ο.Τ.Α. 

3. Τν άξζξν 41 παξ. 2 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/11.05.2015 η.Α΄) κε ην ν-

πνίν αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 Κ.Κ.Γ.Κ.Υ. 

(ΦΔΚ 143/Α/28.06.2007) πεξί πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο επνρηθέο  ή 

πξόζθαηξεο αλάγθεο ΟΤΑ.  

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20α ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν.4057/2012 (ΦΔΚ 

54/η.Α΄/12.03.2012) όπσο ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο όκνηεο ηεο παξ. 22 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α΄/11.04.2012) θαη ηξνπνπνηήζε-

θαλ κε ην άξζξν 41 παξ. 1α ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/η.Α΄/11.05.2015).  

5. Τνλ Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ Γηξθύσλ-Μεζζαπίσλ (ΦΔΚ/Β/2-3-2016). 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ 24 παξ.2 ηεο ΠΝΠ ΦΔΚ 64/Α΄/14-3-2020 «Καηεπείγν-

ληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θν-

ξσλντνπ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 37 ηεο ΠΝΠ ΦΔΚ 68/Α΄/20-3-

2020 «Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο ιεηηνπξγίαο ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απην-

δηνίθεζεο αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θν-

ξσλντνπ COVID-19». 

7. Τελ ππ’ αξηζ. 5581/4-5-2020 βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γή-

κνπ πεξί ύπαξμεο πηζηώζεσλ. 

8. ηελ ππ’ αξηζκ. 78/2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ  κε ηελ 

νπνία απνθαζίζηεθε ε πξόζιεςε νθηώ (8) εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο (Σπλνδνί 

απνξξηκκαηνθόξσλ) κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΙΓΟΦ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) 

κελώλ, γηα θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ηεο Υπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο 

ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνύ εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνπ (COVID-

19). 
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      Ανακοινώνει 

 

Τελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ δηάξθεηαο τεσσάρων (4) μηνών, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ οκτώ (8)  

ΥΔ/Δξγάηεο θαζαξηόηεηαο (Σπλνδνί απνξξηκκαηνθόξσλ) , πξνο θάιπςε  επνρηθώλ 

θαη θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ ζηελ ππεξεζία θαζαξηόηεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΥΡΟΝΙΚΗ  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΥΔ Δξγαηώλ 

Καζαξηόηεηαο 

(Σπλνδνί απνξ-

ξηκκαηνθόξσλ) 

  

 

       8  
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (παξ.2 αξζξ. 

5 Ν 2527/97) 

 

4 κήλεο 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ 

 

1.Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ειηθίαο 18 έσο 65 εηώλ. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέ-

ιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζα πξνζιεθζνύλ. 

3.Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην αξζξ. 16 & 17 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδί-

θε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε). 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

 Αίηεζε –Υπεύζπλε Γήισζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία) 

 Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

   Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο δεκνζίεπζε 

ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα, ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ζηελ νδό Aβάλησλ 18 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ , 

ήηνη από 14/05/2020 έως και 20/5/2020. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά  είηε 

απηνπξνζώπσο  ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Γηξθύσλ – Μεζζαπίσλ (Γ/λζε: Αβάλησλ 

18, ηει: 2228350223-224), είηε κέζσ Ηιεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε ζθαλάξηζκα 

ησλ εγγξάθσλ ζην  dioikisi@ddm.gov.gr  από 14/05/2020 έως και 

20/5/2020.  

 

   Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΡΦΤΧΝ – ΜΔΑΠΙΧΝ 

 

 

                                                                

                                               ΓΔΧΡΓΙΟ ΦΑΘΑ 
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