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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Φηιηάηεο, 27/12/2021  

ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΙΑ     Αξηζκ.Πξση.: 9844 

ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΧΝ 

Σαρ.Γ/λζε:Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 8 

Σ.Κ. 46300 

Πιεξνθνξίεο: Ακαιία Μάλνπ 

Σειέθσλν: 2664-3-60164 

Φαρ:2664-0-22989 

 

 

           ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ 

ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΜΗΝΧΝ 

 

 

Ο ΓΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΧΝ 
 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ  Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο»(ΦΔΚ 87/ η.Α΄/7-6-2010),όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 «Κώδηθαο θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ 

θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ»(ΦΔΚ143/η.Α΄/28-06-2007), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από 

ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ47/η.Α΄/11-05-2015) θαη ηζρύνπλ 

ζήκεξα 

3.Σνλ  Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ (ΦΔΚ 2304/η.Β΄/06-

08-2012) όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

4.Σηο δηαηάμεηο ηεο  παξ.7 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/94,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2597/97. 

5.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37-39 ηνπ Ν.4765/2021 (ΦΔΚ6/Α΄) 

6.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Ν.3852/2010,όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ133/Α΄),ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα 

ηε ζύλαςε ησλ ελ ιόγσ ζπκβάζεσλ ,δελ απαηηείηαη έθδνζε πξάμεο ειέγρνπ 

λνκηκόηεηαο 

7.Σελ κε αξηζκ:223/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ 

κε ζέκα «Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ  ηεζζάρων (4) αηόκσλ κε δίκελε ζύκβαζε  γηα ηελ 

θάιπςε  έθηαθησλ αλαγθώλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ». 

8.Σελ κε αξηζκ. πξση.8226/3-11-2021 αλαθνίλσζε γηα ηελ πξόζιεςε ηεζζάξσλ(4) 

αηόκσλ  κε δίκελε ζύκβαζε  γηα ηελ θάιπςε  έθηαθησλ αλαγθώλ πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ Φηιηαηώλ». 
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9.Σελ κε αξηζκ. 260/2021 απόθαζε δεκάξρνπ γηα ηελ πξόζιεςε δύν (2) αηόκσλ κε 

δίκελε ζύκβαζε  

10.Σελ κε αξηζκ. 315/2021 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ 

γηα ηελ επαλαπξνθήξπμε  ηεο πξόζιεςεο δύν αηόκσλ (2) αηόκσλ εηδηθόηεηαο ΤΔ 

Δξγαηώλ/ηξηώλ πξαζίλνπ κε δίκελε ζύκβαζε. 

11.Σελ εμαζθαιηζκέλε πίζησζε γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ελ 

ιόγσ  πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 2021.                                                

 

                                             

                                                      Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει  
 

   Σελ πξόζιεςε  δύν (2) αηόμων, κε ζρέζε εξγαζίαο  ηδησηηθνύ  δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ δίμηνης διάρκειας, γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο 

Πξαζίλνπ: 

 

1. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  ΓΤΟ (2) ΑΣΟΜΑ 

 

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα γηα ηνπο εξγάηεο  /ηξηεο πξαζίλνπ ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 παξ.1 ηειεπηαίν εδάθην πεξη. ζη΄ ηνπ Ν.4765/2021. 

 

Α. 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 θώδηθα (δει. λα κελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή λα κελ είλαη ππόδηθνη γηα εγθιεκαηηθή  δξάζε ή λα κελ έρνπλ 

ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα). 

 

Β.ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο: 

1.Φσηναληίγξαθν ησλ δπν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο. 

2.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ έρεη 

εξγαζηεί ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν ζην δεκόζην, ζε πνην θνξέα θαη ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεο απαζρόιεζεο  ηνπ ζην θνξέα απηόλ. 

3. Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ.  

4..Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

5.Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο 

 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 

Η δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο  ζα γίλεη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Φηιηαηώλ,ζην πξόγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαζώο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.filiates.gr γηα ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

 

http://www.filiates.gr/
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

 

   Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ απνθιεηζηηθά θαη ηαρπδξνκηθώο κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γ/λζε: Γήκνο Φηιηαηώλ-Γξαθείν πξνζσπηθνύ –Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ 8 Σ.Κ. 46300 Φηιηάηεο, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε 

δηθαηνινγεηηθά ην αξγόηεξν έως ηην   13 Ιανοσαρίοσ 2022. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Φηιηαηώλ. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη οκηώ (8) ημέρες θαη ζπγθεθξηκέλα από 

06/01/2022 έως και 13/01/2022. 

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο γηα δηεπθξηλήζεηο :2664360164 ,2664360100. 

 

  

                   Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

              ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΑΠΠΑ 
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