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Περιοσζίας 

 

Κσθήρφν και Ανηικσθήρφν  
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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

Πρόζληυης  δύο  (2) αηόμφν  με ζύμβαζη οριζμένοσ τρόνοσ 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΉ ΔΓΥΧΡΙΟΤ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΚΤΘΗΡΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΤΘΗΡΧΝ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν.3584/2007 (ΦΔΚ.143/Α/28.6.2007), 

όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρθροσ 41 ηοσ Ν. 4325/2015 

(εηζάγεηαη εμαίξεζε σο πξνο ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ππξαζθάιεηα θαη ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε 

ησλ αθηώλ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο 

κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ). 

2. Τελ ππ’ αξηζκ. 37/19-04-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ 

Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ, πεξί «πξόζιεςεο 

πξνζσπηθνύ ππξαζθάιεηαο» κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο έσο ηέζζεξηο 

(4) κήλεο .  

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

Τελ πξόζιεςε δύν (2) αηόκσλ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ 

(4) κελώλ γηα ηελ θύιαμε δαζώλ, δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

ππξθαγηώλ θαηά ηελ αληηππξηθή  πεξίνδν σο εμήο:  

 

1. ΤΔ Δργάηης Πσραζθάλειας: Γύο (2) άηομα για ηην Δπιηροπή Δγτφρίοσ 

Περιοσζίας Κσθήρφν και Ανηικσθήρφν. 

2. ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Γεν απαιηούνηαι.  

3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: Σέζζερις (4) μήνες. 
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ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη  πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ. 

Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα, πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ             

εθηέιεζε ησλ  θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 

Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Υπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε,            

ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. 

Δμαίξεζε: Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ 

επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί  ππό όξν (Ν.2207/1994 άξζξν 4 παξ.6).    

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο  ηαπηόηεηαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο εάλ ππάξρνπλ πξνζηαηεπόκελα κέιε. 

3. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986  ζηελ  νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ 

ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ έρεη 

απαζρνιεζεί ζηνλ ίδην θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή 

εηδηθόηεηα πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ ν ππνςήθηνο έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ή  όρη. 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθάκελνπ γηα λα κελ έρεη θώιπκα πξόζιεςεο, γίλεηαη κε 

αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρόιεζεο, γηα ηελ νπνία ν ππάιιεινο πξόθεηηαη  λα  

πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ. 

4. Πξνθεηκέλνπ γηα αλέξγνπο πρόζθαηη  βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ. 

5. Οη Πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ νηθνγελεηώλ: Πηζηνπνηεηηθό 

νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ  πξόζθαηεο έθδνζεο ζσνοδεσόμενο από 

πιζηοποιηηικό ηεο Αλώηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο. 

6. Γηα απόδεημε πξνϋπεξεζίαο βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή ηνπ θνξέα 

απαζρόιεζεο. 

7. Γηα ηελ απόδεημε ηεο εληνπηόηεηαο Βεβαίσζε  κόληκεο Καηνηθίαο. 

Προθεζμία  Τποβολής Αιηήζεφν 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα     

δηθαηνινγεηηθά ζην γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο εληόο πέληε (5) 

εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζεο ηεο  ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ γξαθείνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ, ζην ρώξν 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ θαζώο θαη ζην 

www.diavgeia.gov.gr. 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής Δγτφρίοσ Περιοσζίας 

Κσθήρφν και Ανηικσθήρφν 

 

 

 

Δσάγγελος Π. Βενάρδος 
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