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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Πρόζληψης προζωπικού ΙΓΟΥ, λόγω  εκηάκηων αναγκών 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΙΔΡΑ ΠΟΛΗ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Έρνληαο ππόςε: 
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

2. ηελ αξηζκ.πξση.: 1715/3.3.2021 απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ΑΓΑ:              
ΩΓΔ446ΜΣΛΒ-ΥΞ0 , ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν Γήκνο Ι.Π Μεζνινγγίνπ παξακέλεη ζε θαηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  έσο θαη 3 επηεκβξίνπ 2021. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 212 ηνπ Ν. 3584/2007, όπσο ηζρύεη.  

4. Σελ αξηζκ. 138/2021 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ι.Π. Μεζνινγγίνπ (ΑΓΑ: 6ΩΩΡΕ-3Ω) 

πεξί πξνζιήςεσο νθηώ (8) αηόκσλ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο θαη γηα δύν κήλεο. 

2. Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηξέρνληνο έηνπο ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο 

πηζηώζεηο γηα ηελ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιεζεί . 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 

Σελ πξόζιεςε νθηώ (8) αηόκσλ νη νπνίνη ζα πξνζιεθζνύλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, δηάξθεηαο δύν κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

έθηαθησλ αλαγθώλ ζηελ Γηεύζπλζε Καζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ, σο θάησζη: 

Διδικόηηηα αρ.αηόμων Διδικά ησπικά προζόνηα 

ΤΔ ΓΔΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 

 

4 

Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 
παξ.2 Ν.2527/1997) 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

4 Γελ απαηηνύληαη εηδηθά ηππηθά πξνζόληα (άξζξν 5 
παξ.2 Ν.2527/1997) 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
Πληροφορίεσ: Γκιάφη Μαρία 
Ταχ. Δ/νςη :Σταυροπούλου 31 -  30200 – 
Μεςολόγγι 
Τηλ: 2631360988 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

 
Ι.Π. Μεςολογγίου, 22/4/2021 

  
                Αριθμ. πρωτ.: 7467 
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Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ θαη λα κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 

169 ηνπ λ.3584/07 (δειαδή λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή λα κελ είλαη ππόδηθνη γηα εγθιεκαηηθή δξάζε 

ή λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα).  Να είλαη πγηείο θαη λα έρνπλ ηελ θπζηθή 

θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ αλαηηζέκελσλ θαζεθόλησλ.  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Οη ελδηαθεξόκελνη, καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο (ην Έληππν αίηεζεο ζα ηνπο ρνξεγείηαη από ην Σκήκα 

Αλζξσπηλνύ Γπλακηθνύ), πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:   

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν (2) όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο,  

2. Τπεύζπλε δήισζε (δίλεηαη από ηελ Τπεξεζία) ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ ηνπο 

ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ έρεη απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα 

ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ 

εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ 

απηόο (ππνςήθηνο) έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη 

ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απαζρνιήζεθε θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ 

(έλαξμε θαη ιήμε), 

3. Τπεύζπλε δήισζε «πεξί κε θαηαδίθεο» (δίλεηαη από ηελ Τπεξεζία).  

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ   

Αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην Πξόγξακκα Γηαύγεηα, ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.  

 ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ   

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Ι.Π.Μεζνινγγίνπ 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ή ειεθηξνληθά ζε βάζε 24ώξνπ, ζηελ δ/λζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ: work@2608.syzefxis.gov.gr . 

 Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία πέληε 

(5) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ δειαδή από 23/4/2021 έσο θαη 27/4/2021. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΚΩΣΑ ΛΤΡΟ 

mailto:work@2608.syzefxis.gov.gr
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ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ  
ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ: 

X ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

 
    

ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

 ΤΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟ: ΔΗΜΟ Ι.Π.ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

     

 
ΠΡΟΟΧΗ:  (1) Όια ηα πεδία κε αζηεξίζθν (*) ζπκπιεξώλνληαη ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ.  Η κε ζπκπιήξσζή ηνπο ζπληζηά ιόγν αθύξσζεο 

ηεο αίηεζεο. 

                                             (2) Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθή επζύλε θέξεη ν/ε  ππνςήθηνο/α 

 
ςνημμένα δικαιολογηηικά: 
 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

 

 

Τα ςποβληθένηα ζηοισεία ηςγσάνοςν επεξεπγαζίαρ ζύμθωνα με ηο ιζσύον θεζμικό πλαίζιο (Γενικόρ Κανονιζμόρ 678/2016 ΕΕ), με ζκοπό ηη 

διεκπεπαίωζη ηος αιηήμαηόρ ζαρ και ηηπούνηαι για ηο απαιηούμενο από ηην νομοθεζία σπονικό διάζηημα.  

   
 
 Ο / Η   ΑΙΣΩΝ / ΟΤΑ 

(ππνγξαθή) 
 

_______________________________ 

 

Ηκεξνκελία :    / 04  / 2021 

 

 

1. Επώνςμο 
(*) 

:  

2. Όνομα 
(*) 

:  

3. Όνομα παηπόρ 
(*) 

:  

4. Επώνςμο και όνομα μηηέπαρ 
(*) 

:  

5. 
Ημεπομηνία γέννηζηρ 

(*)
  

(ημέρα / μήνας / έηος) : ……/……/…………. 

7. ηοισεία Δεληίος Σαςηόηηηαρ 
(*) 

: Αξηζκόο:   ……-………………                

8. Οικογενειακή Καηάζηαζη 
(*) 

:  

9. 
Απιθμόρ πποζηαηεςόμενων 
ηέκνων 

:  

10. ΑΦΜ 
(*) :  ΔΟΤ  

(*)  
 : 

11. AMKA
(*) : 

                                 ΑΡ. ΜΗΣΡΧΟΤ  
ΙΚΑ

(*)
 

: 

12.
 Διεύθςνζη μόνιμηρ καηοικίαρ 

(*)
(οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ) 

:  

13. 
Σηλέθωνα επικοινωνίαρ 

(*)
 

(ζηαθερό ή κινηηό) 
: ΣΑΘΕΡΟ:   

 
ΚΙΝΗΣΟ: 
 

14. [    ] 
(*)

 : 
Με ηην ένδειξη Υ ζηο πεδίο -14- ζςναινώ ζηην αςηεπάγγεληη αναζήηηζη ηος 
Ποινικού Μηηπώο μος. 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
1
: ΔΗΜΟ Ι.Π.ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ   

Ο - Η Όλνκα: 

 

Επώλπκν: 

 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: 

 

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο2: 

 

Σόπνο Γέλλεζεο: 

 

Αξηζκόο Σαπηόηεηαο : 

 

Σει: 

 

Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): 

 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Email):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 3, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

θαηά ην ακέζσο πξνεγνύκελν δσδεθάκελν από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο κνπ θαη πξνο ηα πίζσ, ε απαζρόιεζή κνπ ζε 

δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14, παξ. 1 ηνπ λόκνπ 2190/94 όπσο ηζρύεη, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

επνρηθνύ εξγαδόκελνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, είλαη ε εμήο: ζπκπιεξώζηε ηνλ θνξέα θαη ηα 

αθξηβή όξηα ηεο ζύκβαζεο. Εάλ δελ έρεηε απαζρνιεζεί, δειώζηε ην αξλεηηθά (πρ γξάςηε ζην όλνκα ηνπ θνξέα ηηο ιέμεηο 

«ΔΕΝ ΑΠΑΥΟΛΗΘΗΚΑ») 

Φορέας ηοσ δημοζίοσ ή νομικό πρόζωπο ηοσ άρθροσ 

1, παρ. 1, ηοσ Ν 3812/2009 

Ακριβής διάρκεια ζύμβαζης 

Από Μέτρι 
   

   

   

   

   

Ηκεξνκελία:  .............. / ......./2021  

Ο/H ΔΗΛ 

 

                                                 
1 Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
2 Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
3 «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10εηώλ. 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ  

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

θαηά ηνλ ρξόλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη θαηά ηνλ ρξόλν πξόζιεςεο : α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα 

θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 

απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή 
ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) δελ είκαη ππόδηθνο πνπ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα 
θαθνύξγεκα  

ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πεξίπησζεο α΄, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα απηό έρεη παξαγξαθεί, γ) δελ έρσ ζηεξεζεί ιόγσ 
θαηαδίθεο 

ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα δ) δελ ηειώ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή 
δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή  κεξηθή) θαη ππό ηηο δπν απηέο θαηαζηάζεηο, ε) δελ έρσ απνιπζεί από ζέζε δεκόζηαο 
ππεξεζίαο                                                   

Ή ΟΣΑ ή άιινπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ιόγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παύζεσο 

ή ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιόγσ, νθεηιόκελν ζε ππαηηηόηεηά κνπ. 
Ηκεξνκελία:   …../04/2021 

 
Ο – Η Δειώλ/νπζα 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 

ΑΔΑ: Ψ4Λ3ΩΡΖ-0Α9
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