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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  

ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

 
            Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,   

             Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ζην ρώξν ηεο 
Απη/ζεο – ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 [Γ.Κ.Κ.], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.Γ.Κ.Τ.], κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή 
ηνπ από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 [Δθδεκνθξαηηζκόο 
ηεο Γηνίθεζεο, θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο], όπσο απηό 
ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 
[Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Ο.Σ.Α.] θαη αληηθαηαζηάζεθε 
από ην άξζξν 116 ηνπ Ν. 4547/2018, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4325/2015 [Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο, 
θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο] ,θαη ην άξζξν 28Α απηνύ, όπσο 
πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4368/2016 [Μέηξα γηα ηελ 
επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. ηε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994 [ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο 
γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο], όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009 
[Αλακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην Σνκέα], 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4057/2012 [Πεηζαξρηθό δίθαην δεκνζίσλ 
πνιηηηθώλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.], όπσο απηή 
ζπκπιεξώζεθε κε ηηο όκνηεο ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4071/2012 [Ρπζκίζεηο 
γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθ/λε δηνίθεζε],  

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. θγ΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΤ 33/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4350/2015 [Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο], 

 Σελ αξηζ. 196/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ [Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2020-
2021], 

 Σελ αξηζ. 216465/9-12-2020 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθ/λεο Γ/ζεο 
Πεινπνλλήζνπ – Γπη. Διιάδαο θαη Ινλίνπ [Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε 
εξγαζίαο Ι.Γ.Ο.Υ. δηάξθεηαο έσο 4 κήλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ 
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ], 
 



 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Ν Δ Ι 

 

1. Σελ πξόζιεςε ελόο [1]  αηόκνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ  πξόζθαηξσλ αλαγθώλ  ησλ δξάζεσλ ηεο  Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ Ηιείαο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2020-
2021, σο θαησηέξσ: 

ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ   ΤΔ  ΥΔΙΡΙΣΩΝ Μ.Δ. 3  κήλεο 1 

 
2. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

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

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

 Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα [θαηαδίθε, ππνδηθία, 
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε]. 

 Να είλαη άλεξγνη. 
 

3. ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 Απνιπηήξην Σίηιν Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 ΄Αδεηα ρεηξηζηνύ Μεραλεκάησλ έξγνπ Α΄ Οκάδαο 1εο Δηδηθόηεηαο. 
 

4. ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ 
Πξνηάζζνληαη νη ππνςήθηνη πνπ είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ, έλαληη ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ θαη αλεμαξηήησο ησλ πξνζόλησλ απηώλ.  

 
5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

     Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην αξκόδην Γξαθείν ηνπ Γήκνπ, αίηεζε κε ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά:. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν Απνιπηεξίνπ Σίηινπ ρνιείνπ. 

 Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Υεηξηζηνύ Μεραλήκαηνο έξγνπ. 

 Φσηναληίγξαθν Κάξηαο Αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. [γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξώα 
Αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.]. 

 Φσηναληίγξαθν πξώηεο ζειίδαο Σξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ. 

 Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο. 

 Βεβαίσζε Μόληκεο Καηνηθίαο. 

 Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα δειώλεη όηη: 
α. έρεη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, 
β. δελ πθίζηαηαη ζην πξόζσπό ηνπ ην θώιπκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, 
γ. είλαη άλεξγνο θαη 
δ. ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ έρεη ή δελ έρεη απαζρνιεζεί 
ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ εξγαδνκέλνπ, ή γηα 
ηελ  θάιπςε πεξηνδηθώλ, ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα δειώλεη 
ηελ ππεξεζία πνπ έρεη απαζρνιεζεί θαη ην αθξηβέο ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζήο ηνπ. 

 
 
 
 
 
 
 



 

6. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
      Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ Ηιείαο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε [5] εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζε ηεο 
παξνύζαο ζην ρώξν Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ. 
 
                                                                                                           
                                                                                                 Ο Γήκαξρνο  
 
                                                                                          Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο 


