
                   

        
         
 
 
 
 

 

                     

                                                                            

 

 

                                                  ΑΛΑΘΟΗΛΧΖ  

ΠΡΟΙΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ ΓΤΟ (2) ΑΣΟΚΧΛ 

ΚΔ ΤΚΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΘΟΤ ΓΗΘΑΗΟΤ ΟΡΗΚΔΛΟΤ ΥΡΟΛΟΤ 

ΥΡΟΛΗΘΖ  ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΔΧ ΓΤΟ (2) ΚΖΛΔ 

Ο πξόεδξνο ηνπ ΛΠΓΓ “ΔΤ ΕΖΛ” Γήκνπ Έδεζζαο  

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/10 (ΦΔΘ 87Α΄) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο», 
πεξί αξκνδηνηήησλ Πξνέδξνπ ΛΠΓΓ, όπσο ηζρύνπλ.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Λ. 3584/2007 (ΦΔΘ 
143/ηεύρ.Α/28.6.2007) πεξί πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ 
επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ όπσο ηζρύνπλ. Δηδηθόηεξα, ζηελ παξ.3 
πξνβιέπεηαη όηη ε ελ ιόγσ πεξίπησζε δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 
ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΘ 280 Α΄).  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδάθην ηε ηνπ Λ.3812/2009 (ΦΔΘ 
234/ηεύρ.Α/ 28.12.2009 όπνπ πξνβιέπεηαη όηη ην πξνζσπηθό πνπ 
πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ 
αλαγθώλ εμαηξείηαη από ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ.  

4. Σν Π.Γ. 50/2001 (ΦΔΘ 39Α΄), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε θαη 
ηζρύεη ζήκεξα.  

5. Σελ ππ‟ αξηζ. 16/2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ “ΔΤ ΕΖΛ” πεξί πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε ΗΓΟΥ 
δηάξθεηαο έσο δύν (2) κήλεο.  

ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
Π.Δ. ΠΔΙΙΑ 
ΓΖΚΟ ΔΓΔΑ 
Λ.Π.Γ.Γ. «ΔΤ ΕΖΛ» 
Γιεύθυνση Γιοίκησης  

„Δδεζζα    8  Απξηιίνπ 2021 
 
Αξ. Πξώη   :   -   280    - 
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Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 
ζπλνιηθά δύν (2) αηόκσλ, ρξνληθήο δηάξθεηαο έσο δύν (2) κήλεο, γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε πξόζθαηξσλ  αλαγθώλ ζηνλ Β΄Γεκνηηθό Παηδηθό ηαζκό 
Έδεζζαο  θαη ζηνλ Γεκνηηθό Παηδηθό ηαζκό  Άγξα σο εμήο: 

ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ ΣΤΠΗΘΑ ΠΡΟΟΛΣΑ ΑΡΗΘΚΟ 
ΠΡΟΙΖΦΘΔΛΣΧΛ 

ΣΔ 
ΒΡΔΦΟΛΖΠΗΟΘΟΚΗΑ 

ΠΣΤΥΗΟ                   
ΒΡΔΦΟΛΖΠΗΟΘΟΚΗΑ 
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ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΟΟΛΣΑ ΠΡΟΙΖΦΖ  

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

2. Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο παξαπάλσ ζέζεο   

3. Λα κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Θώδηθα 
(θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θιπ.). 

4. Λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό πγείαο ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 
Τ.1α/Γ.Π.νηθ. 76785 (ΦΔΘ 3758/η.Β‟/25-10-2017) ππνπξγηθή απόθαζε όπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 

ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ  

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά:  

1. Φσηναληίγξαθα ηίηινπ ζπνπδώλ.  

3. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο ή ηνπ 
δηαβαηεξίνπ.  

4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξόζθαηεο έθδνζεο (όρη 
παιαηόηεξεο ησλ δύν κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο)  

5. Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη πιεξνύλ: 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=76785
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- ηα απαηηνύκελα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ όπσο πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 
κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Λ. 3584/2007  

- όηη δηαζέηνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα  

- όηη δελ πθίζηαηαη θώιπκα γηα ηνλ ρξνληθό πεξηνξηζκό ηνπ δσδεθακήλνπ 
όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Λ.4325/15 πνπ αληηθαζηζηά ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Λ.3584/2007. 

6.   Πηζηνπνηεηηθό πγείαο 

Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί νιόθιεξε ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ “ΔΤ ΕΖΛ” (Γαξδαλειίσλ 15 Έδεζζα), ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Έδεζζαο, ζην πξόγξακκα 
Γηαύγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ δήκνπ.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηα απαηηνύκελα   έληππα: 

Α)  ζην ηειέθσλν 2381027990 (θ.Φηινύθαηδε σηεξία) 

Β) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ Γήκνπ(dimosedessas.gov.gr)  

ΠΡΟΘΔΚΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΩΛ  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ  αίηεζε ηνπο ζηελ δηεύζπλζε Φηιίππνπ 
34 (ΘΑΠΖ), απηνπξνζώπσο ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο 
πξόζσπν, εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε 
από δεκόζηα αξρή.  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά από 9.04.2021 κέρξη θαη 18.04.2021, θαηά ηηο ώξεο από 08:00 
έσο 14:00.  

Πιεξνθνξίεο: ηει. 2381024074, 2381027990 

Ο Πξόεδξνο Γ 

Γηώγαο Γεκήηξηνο                              
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