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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ  

γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
Ο ΓΖΜΟ ΗΣΗΑΗΑ - ΑΗΓΖΦΟΤ 

 
 

Έρνληαο ππόςε: 
  

Έρνληαο ππόςε: 
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν. 3584/2007 «Πξνζσπηθό γηα 
θαηεπείγνπζεο επνρηθέο ή πξόζθαηξεο αλάγθεο Ο.Σ.Α.» ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
πεξίπησζε (ηε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3812/2009. 
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α). 
4.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4547/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν ε πξόζιεςε 
πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε 
ησλ αθηώλ γίλεηαη κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα 
δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. 
5.Σηο ππ΄αξηζκ. 182/2021  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο- 
Αηδεςνύ, πεξί πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ  κε δηάξθεηα απαζρόιεζεο ηξηώλ(3) κελώλ γηα ηελ θάιπςε  αλαγθώλ  
ππξνπξνζηαζίαο 
6.Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ2107/η.Β΄/21-09-2011) ηνπ Γήκνπ 
Ιζηηαίαο – Αηδεςνύ, Ν. Δπβνίαο όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
 
 

Αλαθνηλώλεη 
 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

ζπλνιηθά δέθα (10) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή παξνδηθώλ αλαγθώλ  

ππξνπξνζηαζίαο  ηνπ Γήκνπ Ηζηηαίαο-Αηδεςνύ, πνπ εδξεύεη ζηελ Ηζηηαία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, 
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αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ 

πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ανά κωδικό θέζης) 

Κωδικός 
θέζης 

Τπηρεζία 
Έδρα 

σπηρεζίας 
Διδικόηηηα 

Γιάρκεια 
ζύμβαζης 

Αριθμός 
αηόμων 

102 
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- 

ΑΙΔΗΨΟΥ  
ΙΣΤΙΑΙΑ  

ΤΔ Δξγαηώλ Ππξαζθάιεηαο 

 (Τεχνική Υπηρεσία) 
3 μήνες 10 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κωδικό θέζης) 

Κωδικός θέζης 
Σίηλος ζποσδών  

και  

λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν πρόζθεηα) προζόνηα 

102 

 
Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα 

  

 
 

  Οη ππνςήθηνη  όισλ ησλ  εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.  

      

 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β), ησλ 
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα  
απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ 
πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)» δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΣΙΣΛΩΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ  αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο. 
. 
 

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ 
εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ)». 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό 
πξαθηηθό αλάξηεζεο ζην θνξέα , 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ 
ΟΥ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από 
απηνύο πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από 
δεκόζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
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καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Γήκνο Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ, Κεληξηθή Πιαηεία Ιζηηαίαο, 
Σ.Κ.34200 Ιζηηαία, απεπζύλνληάο ηελ ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ  Τπεξεζηώλ ππόςηλ θ. 
Γθίδα Ισάλλε (ηει. επηθνηλσλίαο: 2226350308). 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο ην εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη ηξείο (3) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην ρώξν 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιζηηαίαο-Αηδεςνύ.  Η αλσηέξσ 
πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, 
θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηόηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.  

                                                                            
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΣΗΑΗΑ-ΑΗΓΖΦΟΤ  

 
 
 

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΝΣΕΗΑ 
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