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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου δίμηνης διάρκειας 

H Δήμαρχος Γαύδου 

Έχοντας υπ΄όψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν και του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 107  του Ν. 4483/2017 όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης” όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

4. Την υπ΄αρ. 31/2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος ο  Λαμπάκης 

Μιχαήλ και του έχει μεταβιβαστεί η ευθύνη της  Καθαριότητος, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

5.Την με αριθμ. πρωτ. 218/19-03-2021 Εισήγηση του ανωτέρω για την ανάγκη πρόσληψης 

ενός (1) Ατόμου . 

6. Την υπ΄αρ. 10/2021 (ΑΔΑ ΩΝΛΣΩ9Κ-29Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Γαύδου. 
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Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, 

για κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπείγουσων αναγκών με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά 

προσόντα για χρονική περίοδο 2 μηνών. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 
 
 

Ένα (1) 
 

Δεν απαιτούνται 
ειδικά τυπικά 
προσόντα (άρθρο 5 
παρ. 2 του 
ν.2527/1997) 
 
 

Δύο  (2) μήνες 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει είναι Έλληνες πολίτες βάσει του άρ.12 του ν.3584/2007 και να έχουν 

ηλικία από 18 έως 65 ετών (παρ.6 άρ.21 του ν.2190/1994 και παρ.5 άρ.9 ν.3174/2003). 

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν. 

Να μην έχουν κωλύματα του άρ.16 του ν.3584/2007. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1.Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2.Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που 

προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 

17. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gaudos@4200.syzefxis.gov.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή, στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γαύδου,  Τ.Κ.73001, 

υπόψη Δημάρχου (τηλ. επικοινωνίας: 28230-43031, 6945100393), από την Παρασκευή  

26/03/2021 έως και την Τετάρτη 31/03/2021. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης  με email ή fax (πληροφορίες 

στο τηλέφωνο της Δημάρχου, τηλ. επικ. 6945-100393). 

 

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΑΝΩΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ 
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