
 

 

       

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ      Υρσζούποιε,  12/01/2023 

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ                            Αρηζ. Πρφη.: 561 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  

γηα ηε ζύλαυε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

Ο ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ 

Έτοληας σπόυε: 

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

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η. Α΄/7-6-2010), όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4765/2021 «Δθζπγρξνληζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα 

θαη ελίζρπζε ηνπ Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (Α..Δ.Π.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 6/η.Α΄/15-1-2021), όπσο ηζρύεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ 1 ηνπ Ν. 3584/07  όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 41 παξ. 2 

ηνπ Ν. 4325/2015 θαη ζπκπιεξώζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζ. 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 102/26.08.2015 ηεύρνο Α') ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.4350/15 θαη 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 116 ηνπ Ν. 4547/18) (πεξίπη.ηε' παξ.2 άξζξν 2 Ν.4765/21). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ.2 ηνπ Ν.4662/2020 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 26 ηνπ 

Ν.4735/20. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28/η. Α΄/3-4-1994) όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύνπλ. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. ηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/09 (ΦΔΚ 234Α ́) «Αλακόξθσζε  

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύνπλ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Ν.4555/18 (ΦΔΚ 133Α ́) «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ  

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] 

-Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-206-���������-���-�������������-�/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-�����-������������-���-10226-08-2015-����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-�����-������������-���-10226-08-2015-����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-�����-������������-���-10226-08-2015-����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-54-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89/


Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πεξί ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ  

λνκηκόηεηαο – Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ λ. 3852/2010. 

8. Σν έγγξαθν ΤΠ.Δ. 23440/12.06.2012.  

9. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 3562/Β΄/4-8-2021) ηνπ Γήκνπ όπσο ηζρύεη. 

10. Σηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο  Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλώλ κελώλ. 

11. Σελ ππ΄αξηζκ.  3/2023 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Νέζηνπ γηα ηελ πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε 

θαηεπεηγνπζώλ, επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. 

12. Σελ αξηζκ. πξση. 157/4-1-2023 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ ύπαξμε 

ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ γηα ηελ δαπάλε κηζζνδνζίαο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ πξόζιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνύ. 

 

Αλαθοηλώλεη 

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζσλοιηθά  είθοζη (20) αηόκφλ 
γηα ηελ θάισυε θαηεπεηγοσζώλ, εποτηθώλ ή πρόζθαηρφλ αλαγθώλ ηοσ Γήκοσ Νέζηοσ, πνπ εδξεύεη 
ζηελ Υξπζνύπνιε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, 
αξηζκνύ αηόκσλ κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα: 
 
 

Τπερεζία Κφδηθός 
ζέζες 

Έδρα 
σπερεζίας 

Δηδηθόηεηα Γηάρθεηα 

ζύκβαζες 

Αρηζκός 

αηόκφλ 
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Καζεθόλησλ 

Γύν (2) 
κήλεο 
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Κφδηθός 
ζέζες/εηδηθόηεηα 

 

101 
 

ΤΔ 
Δργαηώλ/Δργαηρηώλ 

Γεληθώλ 
Καζεθόληφλ 

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα  

(ηειεπηαίν εδάθην πεξ. ζη ́ παξ . 1 άξζξνπ  

40 ηνπ Ν. 4765/2021). (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 2527/1997) 

 

 
Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 
 1. Οη ππνςήθηνη λα έρνπλ ειηθία από 18 εώο 65 εηώλ. 

 2. Να δηαζέηνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ  εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ  
      ηεο εηδηθόηεηαο απηήο. 
3. Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ππαιιειηθνύ θώδηθα. 

 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ, ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο καδί κε 
ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα  ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
1.Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 
2. Πηζηνπνηεηηθό Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ζην Γεκνηνιόγην ηνπ νπνίνπ είλαη γξακκέλνη. 
3. Βεβαίσζε αλεξγίαο ΟΑΔΓ (αλ ππάξρεη). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/��-��-2344012-06-2012/


4.Τπεύζπλε δήισζε  ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνπλ αλ ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν, 
ππνινγηδόκελν κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο απαζρόιεζεο γηα ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξόθεηηαη λα 
πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ ( παξ. 1 άξζξν 38 ηνπ Ν. 4765/2021) έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα 
ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηαθνύ ππαιιήινπ γηα θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ ή 
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. 
5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρσ θώιπκα θαηά ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ππαιιειηθνύ 
θώδηθα, ήηνη α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα 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, γ) ιόγσ θαηαδίθεο δελ έρσ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ  
δηθαηώκαηα, θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή δ) δελ ηειώ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή  
ζπκπαξάζηαζε, δελ έρσ απνιπζεί από άιιε δεκόζηα ππεξεζία ιόγσ επηβνιήο πεηζαξρηθήο  
πνηλήο ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο γηα ζπνπδαίν ιόγν, νθεηιόκελν ζε ππαηηηόηεηά κνπ  
θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία. ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ  
θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ, εμαηξνύκαη από ην  
θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ  
έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).  
6. Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ  
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο απηήο. 
7.Τπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο 
ππαιιήινπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 169 ηνπ Ν. 3584/07. 
8.Αληίγξαθν Αξηζκνύ Μεηξώνπ Αζθαιηζκέλνπ, Α.Φ.Μ. θαη ΑΜΚΑ. 
 
 
 
Τποβοιή αηηήζεφλ ζσκκεηοτής 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη λα ηελ 
ππνβάινπλ ζην γξαθείν πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ, θ. Κνπζιόγινπ Γεσξγία, ηει. 2591350153 
(Πξεκεηήο 64200 Υξπζνύπνιε). 
 
Η προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ αρτίδεη ηελ 12

ε
 Ιαλοσαρίοσ 2023 θαη ιήγεη ηελ 19

ε
 Ιαλοσαρίοσ 

2023. 
 

 

Πρόζιευε 
Η ππεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ  
ρξόλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ.  
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε  
άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε  
ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.  
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύλησλ  
ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη  
ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.  
 
Η αλαθοίλφζε ζα αλαρηεζεί ζηο πρόγρακκα Γηαύγεηα, ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ Γήκοσ Νέζηοσ θαη ζα 
ηοητοθοιιεζεί ζηο Γεκοηηθό Καηάζηεκα. 
 

                 
              Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΝΔΣΟΤ 
 
 
 

 
               ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΑΒΒΑ 


