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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Ο Γήκαξρνο Γνξηπλίαο 
 

Πξόζιεςε ζηνλ Γήκν Γνξηπλίαο δέθα νθηώ (18) ζπλνιηθά αηόκσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
ηεζζάξσλ (4) νδεγώλ απηνθηλήησλ ΓΔ28, δέθα (10) εξγαηώλ ππξαζθάιεηαο – ππξνπξνζηαζίαο (ΤΔ) θαη ηεζζάξσλ 
(4) ππξνθπιάθσλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ έσο ηξεηο (3) κήλεο, ε δηάξθεηα ησλ 
νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2020 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ) γηα ηελ 
θάιπςε αλαγθώλ ππξαζθάιεηαο – ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021.  
Έτονηας σπόυη:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 206 ηνπ λ. 3584/2007  θαη ηνπ άξ. 14 παξ. 2 πεξ. θ ηνπ λ. 2190/1994 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξ. 20 ηνπ λ. 2738/1999. 

2. Σελ αξηζκ.117/2021 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ηξίκελε 
ζύκβαζε γηα θάιπςε αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο». 

3. Σελ αξηζκ. 105636/28-06-2021 Έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Σνπ. Απη/ζεο θαη Ννκηθώλ πξνζώπσλ 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, ηεο αλσηέξσ Απόθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γνξηπλίαο.     

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΟΤΜΔ 
 
Πξόζιεςε ζηνλ Γήκν Γνξηπλίαο δέθα νθηώ (18) ζπλνιηθά αηόκσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
ηεζζάξσλ (4) νδεγώλ απηνθηλήησλ ΓΔ28, δέθα (10) εξγαηώλ ππξαζθάιεηαο – ππξνπξνζηαζίαο (ΤΔ) θαη ηεζζάξσλ 
(4) ππξνθπιάθσλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ έσο ηξεηο (3) κήλεο, ε δηάξθεηα ησλ 
νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2020 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ) γηα ηελ 
θάιπςε αλαγθώλ ππξαζθάιεηαο – ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021. 

 

Διδικόηηηα Αριθμός 
αηόμφν 

Διδικά ησπικά προζόνηα 

 
ΓΔ29    

οδηγών ασηοκινήηοσ 

 
ηέζζερις  

(4) 

Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ θαηεγνξίαο, 
πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ) 

απολσηήριος  ηίηλος Δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης και εν 

έλλειυη οποιαζδήποηε ηίηλος  εκπαίδεσζης . Εν έλλειυη 

ηφν ανφηέρφ ιζτύοσζα εραζιηετνική άδεια  

  νδήγεζεο  Β΄ θαηεγνξίαο απνιπηήξηνο  ηίηινο Γεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ή πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ελ έιιεηςε ησλ 

αλσηέξσ  νπνηαζδήπνηε ηίηινο  εθπαίδεπζεο. 

 
ΤΔ Δργαηών γενικών καθηκόνηφν 
ππξαζθάιεηαο – ππξνπξνζηαζίαο 

Γέκα  
(10) 

 
Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα 

 

ΤΔ   Πσροθσλάκφν ηέζζερις  
(4) 

Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα 
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ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
1.-  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 
2.-  Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο 
πνπ επηιέγνπλ. 
3.- Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε).  
  
ΔΠΙΗΜΑΝΗ 
Η δηάξθεηα απαζρόιεζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζσπηθνύ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξείο κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό 
δηάζηεκα δώδεθα ( 12 ) κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο απαζρόιεζεο γηα 
ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξόθεηηαη λα πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ.  
 
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο απηνπξνζώπσο ζηνλ Γήκν Γνξηπλίαο, Σκήκα Αλζξώπηλνπ 
Γπλακηθνύ, Γεκεηζάλα, εληόο  πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε 
εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο. ( δειαδή από 03-07-2021  έφς και 06-07-2021 θαη ώξα 14:30 
κεζεκβξηλή). 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
2. Φσηναληίγξαθν ηεο ηζρύνπζαο άδεηαο νδήγεζεο. 
3. Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ. 
4. Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ Ν. 1599/1986 όηι δεν έτοσν κώλσμα καηά ηο άρθρο 8 ηοσ Τπαλληλικού Κώδικα: α) όηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, 
εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε 
θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 
ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί  
κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα 
παξεγξάθεθε, γ) όηη δελ έρνπλ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα  θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε 
ζηέξεζε απηή, όηη δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε β) ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ 
απαζρνιήζεθε ζε δεκόζηα ππεξεζία ή ΝΠΓΓ ηεο παξ. 1, ηνπ άξ. 14 , ηνπ λ. 2190/94 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
επνρηαθνύ  εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ή όρη πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ απηόο ν 
ππνςήθηνο έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη , ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. ΔΠΙΗΜΑΝΗ. ε πεξίπησζε 
πνπ έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθε θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
απαζρόιεζήο ηνπ (έλαξμε – ιήμε ).  

 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
 
 
 
 
 

ΔΤΣΑΘΙΟ ΥΑΡ. ΚΟΤΛΗ 
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ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

ζηα πιαίζηα ηεο ππ΄ αξηζκ. πξση.: 5280/02-07-2021 αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΔΠΧΝΤΜΟ:…………………………………………..  

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:…………………….…………….. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ:…………………….…………...  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ:………………….…….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:………………  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ………………………….  

ΣΗΛΔΦΧΝΟ…………………………………………… 

Με ηελ παξνύζα ππνβάισ ζπλεκκέλα όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, γηα ηε πξόζιεςε επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (έσο ηξεηο κήλεο). Γειώλσ όηη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη 

αιεζή αιιηώο ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/86. 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  (Με ηηο ζπλέπεηεο ηεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/86.) 

1. Σνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο κνπ, ζύκθσλα κε ηα όζα  νξίδεη ε παξάγξαθνο 
«ΔΠΙΗΜΑΝΗ» ηεο αλσηέξσ αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο,  δελ έρσ απαζρνιεζεί ζε θνξείο ηνπ Γεκόζηνπ 
ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν.3812/2009 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ  εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή 
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. 

2. α) Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, 
εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε 
θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 
ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο,  β) δελ είκαη ππόδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί  κε 
ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα 
παξαγξάθεθε, ζηέξεζε απηή, όηη δελ ηειώ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.  

3. Γελ έρσ θαλέλα θώιπκα πξόζιεςεο κε ζύκθσλα κε ηελ  αλσηέξσ Αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 
4. Δπηδησθόκελε ζέζε:………………………………. 

Ηκεξνκελία ……………… 

Ο/Η ΤΠΟΦΗΦΙ ….. 
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