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ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ –    

 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΚΛΔΙΣΑΡΥΟΤ & 

                       ΑΡΙΣΔΙΓΟΤ                                                                                                                     

Σ.Κ.               : 15344 

ΣΗΛ.             : 210-6619937 

F.A.X.           : 210-6619938 

email             : info@kedp.gr 

 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ  

ΞΟΝΠΙΖΤΖ ΓΔΘΑΡΟΗΥΛ  (13)  ΑΡΝΚΥΛ ΚΔ ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΓΗΥΡΗΘΝ  ΓΗΘΑΗΝ 

ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΑΟ. 206 ΡΝ Λ. 3584/07 ΘΑΗ 

ΡΗΠ ΑΞΝ 11/3/2020 (ΦΔΘ 55Α/11-3-2020) ΘΑΗ 14/3/2020 (ΦΔΘ 64Α/14-3-2020) 

ΞΟΑΜΔΗΠ ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ, ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ 

ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΠΥΛ, ΔΞΝΣΗΘΥΛ Ζ΄ ΞΟΝΠΘΑΗΟΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΘΑΗ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΓΗΑΠΞΝΟΑΠ ΡΝ ΘΝΟΝΛΝΦΝ 

COVID-19  

   

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. και ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΞΑΙΙΖΛΖΠ  

  

Έρνληαο ππ’ όςε:  

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

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 «Εηδηθά επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απφ ηνπο Ο.Τ.Α. 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ…Ο ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθάκελνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παξάηαζε ή ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο κέζα ζην 

αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη απηνδηθαίσο 

άθπξεο… Η πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), φπσο ηζρχεη.».  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδ. ηε ηνπ Ν. 3812/2009 όπσο ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα εμαηξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/94 νη ζπκβάζεηο δίκελεο 

δηάξθεηαο γηα θαηεπείγνπζεο αλάγθεο.  

4. Σν άξζξν 24 παξ. 2 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ , ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην 

ΦΔΚ 64/η.Α/14-3-2020 (θαηεπείγνληα κέηξα ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID -19) ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ.4682/2020 (ΦΔΚ76/3-4-2020/Α΄), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ από 20/3/2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚΑ΄68/20.3.2020) ε 

νπνία θπξώζεθε κε ην λ.4683/2020 (ΦΔΚ83/10-4-2020/Α΄) θαη ηζρύεη: «Εθφζνλ εμαθνινπζεί λα 

Παλλήνη, 2-06-2020 

Αρ. Πρωτ.:514 

AΓΑ: 

mailto:info@kedp.gr
ΑΔΑ: ΨΔΔ4ΟΚΟΚ-ΥΚΝ
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πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο θνξσλντνχ COVID-19, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ 

βεβαηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο, θαη πάλησο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ζπλάπηνπλ νη ΟΤΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 

ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Δεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α’ 143) θαη ηεο 

πεξ. ηε΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 (Α’ 234), κπνξεί λα έρνπλ δηάξθεηα έσο 

ηέζζεξηο (4) κήλεο. Οη θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην ζπκβάζεηο δελ ππφθεηληαη ζηνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο ησλ δψδεθα (12) κελψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Δεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ (λ. 3584/2007, Α΄ 143) θαη ηεο πεξ. ηε’ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 (Α΄ 234), θαζψο θαη ζηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ησλ ηξηψλ 

(3) κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).Η θαηά ην 

πξνεγνχκελν εδάθην ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο. Εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή ε ππάξρνπζα δελ επαξθεί, κε ηελ ίδηα 

απφθαζε γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία 

εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ζηελ πξψηε κεηά απφ 

ηελ αλάζεζε ζπλεδξίαζή ηνπ. Γηα ην πξνζσπηθφ ηεο παξνχζαο δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηεο 

απφ 11.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 55).».  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37, παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία 

δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 68/20.03.2020 ηεύρνο A’, «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο.  

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ Ν. 3463/2006 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: «Σν 

πξνζσπηθό ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη κε απηέο κε ζρέζε εξγαζίαο  ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ θαη πξνζιακβάλεηαη κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα  ηελ πξόζιεςε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ Ο.Σ.Α. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ.» 

7. Σνλ Ο.Δ.Τ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 

Παιιήλεο όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (ΑΓΑ: 79ΦΧΟΚΟΚ-6Γ5).  

8. Σελ κε αξ. 29/2020 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ αθνξά ζηελ πξόζιεςε 

ζπλνιηθά δεθαηξηώλ  (13) αηόκσλ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζώλ πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ρξνληθήο δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ 

κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα άιινπο δύν (2) κήλεο αλ παξαηαζνύλ ηα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ.  

  

ΑΛΑΘΝΗΛΥΛΔΗ  

  

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπλνιηθά δεθαηξηώλ  (13) 

αηόκσλ, ρξνληθήο δηάξθεηαο (2) δύν κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα άιινπο δύν (2) κήλεο 

αλ παξαηαζνύλ ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ, δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, όπσο απηέο 

αλαγξάθνληαη, ζηνλ Πίλαθα Α πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, κε ηα αληίζηνηρα απαηηνύκελα  

(ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):  
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ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΞΝΣΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΠΘΑΗΟΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ  

Θφδικός 

Θέζης  Διδικόηηηα  Γιάρκεια Πύμβαζης  Αριθμός Αηόμφν  

100  ΠΔ ή ΓΔ Ναπαγνζώζησλ 

Γύν (2) κήλεο κε 

δπλαηόηεηα παξάηαζεο 

γηα άιινπο δύν (2) κήλεο  
3 

101  ΓΔ Φπιάθσλ 

Γύν (2) κήλεο κε 

δπλαηόηεηα παξάηαζεο 

γηα άιινπο δύν (2) κήλεο  10 

  

  

  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ Β: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ (ανά κφδικό θέζης)  

Θφδικός 

Θέζης  

Ρίηλος ζποσδών  και λοιπά απαιηούμενα (ησπικά & ηστόν 

πρόζθεηα) προζόνηα  

100   

ΘΟΗΑ  ΞΟΝΠΝΛΡΑ: 

 

1) Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ   εηδηθόηεηαο 

Ναπαγνζσζηηθήο ή Κνιύκβεζεο ή Τδαηνζθαίξηζεο  ή δξαζηεξηνηήησλ λεξνύ 

θιεηζηνύ ή αλνηθηνύ ρώξνπ ΑΔΙ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ 

Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο 

(Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο , 

 

2) Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη άδεηαο λαπαγνζώζηε από Ληκεληθή Αξρή, 

ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ. 

 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ Α’  ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ: (Δθόζον οι θέζεις δεν καλσθθούν από 

σπουηθίοσς με ηα ανφηέρφ προζόνηα) 

 

1) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ  ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο 

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο(1), 

2) Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη άδεηαο λαπαγνζώζηε από Ληκεληθή Αξρή, 

ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ. 

 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ Β’  ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ: (Δθόζον οι θέζεις δεν καλσθθούν από 

σπουηθίοσς με ηα ανφηέρφ προζόνηα) 

1) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο, αλεμαξηήησο  

2) Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη άδεηαο λαπαγνζώζηε από Ληκεληθή Αξρή, 

ε νπνία ζα είλαη ζε ηζρύ. 
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101  

ΘΟΗΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ 

α) Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθόηεηαο ηέιερνο Τπεξεζηώλ 

Αζθάιεηαο ή ηέιερνο Αζθαιείαο Πξνζώπσλ θαη Τπνδνκώλ ή αληίζηνηρν πηπρίν ή 

δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθώλ κνλάδσλ : ΙΔΚ  ή  

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α’ ή Β’ 

θύθινπ ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή 

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ή ζρνιήο 

καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ 

(Δθόζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνύλ από ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα) 

α)  Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο, 

 

  

 

ΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖΠ  

  

1. Οη ππνςήθηνη γηα ηελ εηδηθόηεηα ΠΔ ή ΓΔ Ναπαγνζώζησλ πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 

έσο θαη 45 εηώλ. Οη ππνςήθηνη γηα ηελ εηδηθόηεηα ΓΔ Φπιάθσλ πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 

θαη 65 εηώλ.  

2. Οη ππνςήθηνη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή 

θαηαιιειόιεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγνπλ. Να 

κελ έρνπλ ρξόληα ή ππνθείκελα λνζήκαηα, λα κελ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο επάισηεο ζηνλ ηό 

ηνπ θνξσλντνύ COVID-19.  

3. Οη ππνςήθηνη δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα 

(θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή αληίιεςε ή απαγόξεπζε).  

4. Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηώζεηο ή 

πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη 

ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, όζν θαη θαηά ηνλ ρξόλν πξόζιεςεο. 

 

ΔΞΗΠHΚΑΛΠΖ: Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ην σο άλσ πξνζσπηθό δελ πξνβιέπεηαη ε άδεηα εηδηθνύ 

ζθνπνύ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/η.Α/11.3.2020) πνπ αθνξά ζε ππαιιήινπο πνπ έρνπλ 

ηέθλα πνπ θνηηνύλ ζε βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη ζρνιηθέο κνλάδεο, ησλ νπνίσλ 

ε ιεηηνπξγία αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά, βάζεη ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ.  

 

 

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο ζα ππνβάιινπλ ηα εμήο: 

1) Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

2) Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

3) Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ/ άδεηα λαπαγνζώζηε/, θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα από 

ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά όπσο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 
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ελίδα 5 από 5  

  

Β. (ε πεξίπησζε ηίηισλ ζπνπδώλ ή ελ γέλεη εγγξάθσλ ηεο αιινδαπήο, πξνζθνκίδνληαη 

απηά κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο από ηελ 

αξκόδηα ειιεληθή αξρή, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο). 

4) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ λα δειώλνπλ όηη: δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 

8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα θαη όηη έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο (δίλεηαη από ηελ Τπεξεζία). 

 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖΠ 

 

Γεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο Αλαθνίλσζεο ζα γίλεη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο θαζώο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δπηρείξεζεο www.kedp.gr ζύλδεζκν «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» , γηα ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

  

ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη λα θαηαζέζνπλ όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο, είηε απηνπξνζώπσο ζην πξσηόθνιιν ηεο Δπηρείξεζεο ζηα γξαθεία ηεο 

Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π., νδόο Κιεηηάξρνπ&Αξηζηείδνπ – ΓΔΡΑΚΑ είηε ή ΜΔΧ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ζην e-mail: info@kedp.gr ,  ηει. επηθνηλσλίαο: 210-6619937, 

ώξεο από 9.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ., από ηελ Σεηάξηε  3-6-2020 έσο θαη ηελ  Σεηάξηε 10-6-2020.  

 

 

ΞΟΝΠΙΖΤΖ 

Η  Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνύ-Πνιηηηζκνύ-Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο κε απόθαζε 

Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζα πξνζιάβεη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ 

Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ δηάξθεηαο δύν κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα άιινπο δύν (2) 

κήλεο, αλ παξαηαζνύλ ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ, από ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 

ζα έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε κέζα ζην ρξνληθό όξην ησλ 8 εκεξώλ πνπ νξίδεη ε παξνύζα 

Αλαθνίλσζε.  

Πξνζιεθζέληεο πνπ απνρσξνύλ πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη από 

άιινπο Τπνςεθίνπο.  

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.  

  

  

  Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Γ.Π. ΘΑΗ ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΞΑΙΙΖΛΖΠ 

  

    

  

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ  ΕΝΡΠΝΠ 

  

  

  

   

http://www.kedp.gr/
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