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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ  
ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ Ι.Γ.Ο.Υ. 

ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΙΟΤ COVID-19 
 
 

   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 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ εηθνζηνύ ηεηάξηνπ, ηεο από 14/3/2020 Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία έρεη δεκνζηεπζεί ζην αξηζ. ΦΔΚ 64/η. Α΄/2020, 
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο Ο.Σ.Α. λα πξνζιάβνπλ 
πξνζσπηθό έσο [4] κήλεο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνύ έβδνκνπ, ηεο από 20/3/2020 Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία έρεη δεκνζηεπζεί ζην αξηζ. ΦΔΚ 68/η. Α΄/2020, 
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη πσο ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε βάζε ηελ από 
14/3/2020 ΠΝΠ, δελ ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ [12] κελώλ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 θαη ηεο πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 
3812/2009, θαζώο θαη ζην ρξνληθό πεξηνξηζκό ησλ [3] κελώλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ Π.Γ. 164/2004, 

 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], 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], 

 Σελ αξηζ. 114/27408/5-5-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ/Γ/λζε 
Πξνζσπηθνύ Σ.Α. [Καζαξηζκόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπο 
γηα όζν δηάζηεκα πθίζηαηαη θίλδπλνο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19], 

 Σελ από 15-5-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – 
Κξεζηέλσλ [Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο, από ηε δηαζπνξά ηνπ 
θνξσλντνύ COVID-19], ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε πξόζιεςε [1] αηόκoπ 
εηδηθόηεηαο ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο [εζσηεξηθώλ ρώξσλ], 2κελεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο, 
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1. Σελ πξόζιεςε ελόο [1]  αηόκνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ, γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νη έθηαθηεο αλάγθεο από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Δληαίνπ 
Λπθείνπ Κξεζηέλσλ, σο θαησηέξσ: 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

ΤΔ  Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο [Δζσηεξηθώλ 
ρώξσλ] 

  2 κήλεο 1 

 
2. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 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 ΠΡΟΛΗΨΗ 

 Γελ απαηηνύληαη εηδηθά πξνζόληα πξόζιεςεο. 
 

4. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 Αίηεζε. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν  Απνιπηεξίνπ Σίηινπ Δθπαίδεπζεο. 

 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. 

 Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Μ. ΙΚΑ 
 

5. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 
      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 ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ, από ηελ 
επνκέλε ηεο αλάξηεζε ηεο παξνύζαο ζην ρώξν Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ. 
 
                                                                                                           
                                                                                          Ο Γήκαξρνο  
 
                                                                                   Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο 


